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СТРАННА СЛУЧКА НА ДЕТСКАТА ПЛОЩАДКА

СТРАННА СЛУЧКА НА ДЕТСКАТА ПЛОЩАДКА

Ани и Боби се прибрали от летен лагер. Те не били виждали

отдавна своите приятели.

– Мамо, тате може ли да излезем да играем на площадката

пред блока със София и брат и Тони? – попитали те.

– Да, разбира се, но си вземете телефоните, за да имаме

връзка с вас – отговорили родителите.

АВТОР: ДОБРОМИР ЖЕЛЯЗКОВ
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СТРАННА СЛУЧКА НА ДЕТСКАТА ПЛОЩАДКА

–  Аз не уважавах приятелите си на моята планета. Бях голям

егоист и никога не ги изслушвах. Останах съвсем сам. Затова

реших да напусна планетата си- казал драконът.

– Аз съм един самотен дракон и си търся нови приятели.

Казвам се Джордж – отговорил драконът.

– А как попадна тук? – полюбопитствали те.

Децата излезли да играят. На площадката имало две зелени

люлки, катерушка, една червена пързалка, пясъчник и

спортно игрище. Ани се качила на една люлка, София се

спуснала по пързалката, а Боби и Тони играели футбол.

Както се забавлявали, изведнъж зад един храст се чул

странен шум. Децата отишли да видят какво се случва. С

голяма изненада видели един дракон.

– Кой си ти и какво правиш тук? – попитали те.

– Искаш ли да бъдем твои приятели? – попитали децата.

– Разбира се – зарадвал се Джордж.
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– Разбира се, но как ще стане? – поинтересували се децата.

След като разговаряли надълго и нашироко с него децата

разбрали, че драконът е добър и че много съжалява за

грешките , които е допуснал на своята планета.

– Мили приятели, искате ли да направим една разходка до

небето чак до пухкавите облаци? – попитал Джордж.

– Много лесно. Аз ще ви кача на гърба си, ще разперя криле

и ще полетим високо в синьото небе. Ще видим много чудно

красиви места – казал той.

Речено сторено. Драконът Джордж качил своите нови

приятели на гърба си и полетели високо, високо чак над

облаците. Неусетно времето литнало и децата трябвало да

се приберат.

– Мили Джордж, беше един страхотен и необикновен ден за

нас. Много ти благодарим. Ти си един добър приятел и

никога няма да те забравим – рекли децата.
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– И аз ви благодаря, че бяхте с мен. Днес аз намерих нови

приятели и осъзнах какво съм загубил с поведението си на

моята планета. Време е вече  да се прибирам у дома и да

поправя нещата – казал Джордж.

– Сбогом! – изрекли децата.

– Сбогом! – отговорил той.

От този ден нататък децата никога повече не го видели.

Всеки път, когато отивали да играят на площадката, гледали

с тъга и с широко отворени очи към небето с надежда да

видят Джордж отново.

Кой знае? Може би той отново ще дойде или всичко е било

един вълшебен сън…
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ЛЕЧИТЕЛКАТА

ЛЕЧИТЕЛКАТА

Имало някога в далечни и непознати земи млада девойка с

необикновена дарба.  Можела да лекува, дори и умиращи

хора. Тя не била лечител, нито учен, а най-обикновено

момиче. Въпреки природните сили и умения, които

притежавала девойката не желаела да ги използва. Искала

да бъде обикновено момиче и да живее живота си като

своите връстници.

АВТОР: КАСАНДРА НЕДЯЛКОВА

Сега ще ви разкажа историята на Джулия - девойката –

лечител по природа.   
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ЛЕЧИТЕЛКАТА

ЛЕЧИТЕЛКАТА

Джулия се е родила в обикновено семейство. Майка и е

била лекар, а баща и-продавал плодове и зеленчуци.

Семейството живеело в малка къща, близо до селото, в

което работели. Къщата им била скромна, състояла се от три

стаи и малка градинка с цветя. Имали си и един бял кон.

Семейството не било заможно. Родителите и били от

скромно потекло. Когато им се родила дъщеричка, те я

нарекли Джулия. Те били безкрайно щастливи, че си имат

дъщеричка. Името и дала баба и –Лара, по майчина линия.

Майката на Джулия се казвала Емили, а баща и-Джордж.

Семейството живеело щастливо. Лекарката и продавачът се

радвали на дъщеричката си и я гледали как с всеки изминал

ден пораства и се променя. Месеците се нижели, един след

друг. Джулия проговорила, направила първите си стъпки и

всички покрай нея били много щастливи. Очите на

момиченцето имали цвета на небето, никой в селото нямал

такива светли, небесно-сини очи като нейните, но и никой от

родителите и нямал такива очи. Бабата на Джулия-Лора

смятала, че очите на внучка и са наследени от някой от

роднините на нейния баща-Джордж, които тя не познавала
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Когато момичето пораснало, то осъзнало, че не прилича на

другите, че не е като тях и , че се отличава с нещо, но все

още не знаела точно с какво. Тогава баба и – Лора разбрала,

че е настъпил момента да обясни на Джулия, че е различна и

че има специална дарба, която ще трябва да открие в себе

си и да използва само за добро. Джулия естествено не

повярвала на баба си, казаното от нея и се сторило забавно

и не го приела на сериозно.

Той никога не говорел за семейството си. Всички жители на

селото се радвали на Джулия. Момичето им изглеждало

интересно и чудновато, особено след като косата и

пораснала. Цветът и бил сребристо-бял, като цвета на

луната. Въпреки необичайните очи и коси на Джулия,

родителите и много и се радвали,  обичали я безусловно и

били готови на всичко за нея. Баба и-Лара знаела, че с това

дете няма да е лесен пътят, който ще трябва да изминат, тъй

като тя знаела, че Джулия е различна и необикновена. Не

била като останалите деца на нейната

възраст.                                            
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Родителите и също не повярвали на Лора. Смятала, че

придава прекалена важност на цвета на косата и очите на

Джулия, струвало им се, че детето им не е чак толкова

различно от останалите деца. Колкото повече бабата да се

опитвала да им докаже необикновеността на дъщеря им, те

толкова повече се съмнявали в нея, смятали я за луда.

Джулия, от своя страна много обичала баба си, но това не

можело да я накара да и вярва. Момичето всяка сутрин

помагало на майка си в домакинската работа, приготвяли

заедно закуската, след което Джулия тръгвала за училище.

Когато се върнела,  тя помагала на татко си в градинската

работа, след това се заемала с уроците и така минавало

ежедневието и, ден след ден

Понякога баба и започвала да и говори за дарбата, която

притежавала. Момичето я слушало с интерес, но

същевременно и с недоверие.                                               
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Джулия водела спокоен и обикновен начин на живот. През

свободното си време излизала с приятели, разхождали се,

говорели си, обичали да се състезават с коне, правели си

конни надбягвания и се забавлявали. Един ден Джулия

останала сама, родителите и били на работа, баба и

гостувала при приятелка, а тя била сама вкъщи и скучаела,

решила да оползотвори деня си. Взела любимия си кон, на

име Рафаел /на галено Рафа/ и отишла с него в долината.

Джулия била много привързана към Рафа, обичала го с

цялото си сърце. Конят бил снежно бял, а гривата му-

сребриста като косата и. Тя решила да отиде с коня в

долината, тъй като смятала, че там ще открие приятелките

си, с които често се състезавали с коне. Когато пристигнали

състезанията били започнали, но въпреки това Джулия

успяла също да се включи в тях. Всички знаели, че тя е най-

бързата в конните надбягвания и винаги печели

състезанията. Този път Джулия и конят и Рафа отново

спечелили състезанието. Диана и Ивайло-приятели на

Джулия решили като за последно да направят още едно

бързо надбягване със своите коне
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Джулия и останалите им приятели, които присъствали на

предходното състезание със затаен дъх наблюдавали да

видят кой ще е победителят от двамата. След Джулия, Диана

и Ивайло били най-добрите в конните надбягвания, но до

сега никога не се били състезавали двамата. Конете им

препускали със скоростта на вятъра, но точно в този момент

се случил инцидент, който завинаги променил живота на

Джулия.
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Точно преди финала конят на Ивайло изведнъж спрял,

момчето не могло да се задържи на него и буквално

изхвърчало от коня си. Всичко се случило за секунди.

Ивайло се претърколил няколко пъти и останал на поляната

в несвяст. Диана не видяла случилото се, когато стигнала до

финала чула писъците на присъстващите, тогава се

обърнала назад - Ивайло, лежал на земята, с кървяща рана

на главата от падането и удара в близък до него камък.

Приятелите му гледали изплашено и не осъзнавали как за

секунди се е случило подобно нещо с Ивайло, не можели да

повярват на очите си. Всички се затичали към него, а Ивайло

стоял като парализиран на земята и не помръдвал. Диана

слязла от коня и мигом дотичала при него. Двете с Джулия

приклекнали близо до приятеля си. Две момчета тръгнали

към селото тичешком, за да потърсят помощ. Друго момче

приближило коня, опитвало се да разбере какво му е

станало та така изведнъж спрял, дали нещо не го е

изплашило, или някой…всички били в недоумение от

случилото се с Ивайло.                                                 
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Изведнъж Джулия сякаш забравила къде е, погълната от

мисълта за спасението на живота на приятеля и, затворила

очи и започнала да си припомня всички щастливи мигове,

които са преживели заедно. С едната си ръка хванала

неговата, а другата поставила върху главата му.

Джулия и Диана виждали как приятелят им умира пред

очите им. От раната на главата му продължавала да тече

кръв. Диана се опитвала да го свести, стискала ръката му,

викала му по име, но той не отреагирвал. Джулия го гледала

с изплашен поглед, виждала, че Ивайло умира, а не искала

да го загуби, той бил най-добрия и приятел, повече от брат. 

Ивайло бил единственият, който я приемал и обичал такава

каквато е и не и задавал въпроси за косата, очите и

различията и, както правели всички останали. В този момент

Джулия искала само да го спаси, не можела да мисли за

нищо друго. Единственото и желание било да го върне към

живота.
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Приятелите им попитали Ивайло как се чувства, дали е

добре, при което той им казал, че се чувства като прероден,

но е малко объркан, защото не си спомнял какво се е

случило и дори се учудил защо всички са толкова

разтревожени за него.

Около тях се появила мъгла, която ги обгърнала като мантия.

Момчето, което останало до коня се изплашило, че е

загубило от поглед приятелите си, а Диана наоколо виждала

само мъгла и как Джулия стои приведена над Ивайло и с

едната си ръка държи раната му, а с другата е хванала

дясната му ръка. Сякаш всичко продължило само миг.

Джулия отворила очи, мъглата се разсеяла, а раната на

главата на Ивайло била изчезнала. Нямало и следа от нея.

Диана и Джак, момчето, което стояло до коня на

пострадалия, дори не разбрали какво точно се е случило.

Ивайло изведнъж отворил очи, приятелите му му помогнали

да се изправи. Въпреки, че Джулия също не осъзнавала

какво точно се е случило, тя знаела вътрешно  в себе си, че

именно тя му е спасила живота и че го е излекувала, а това

чувство я правело щастлива
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Момчетата, отишли да търсят помощ, се върнали по-късно

заедно с един лечител. Приближили се до Ивайло и

останали озадачени. Момчето, което допреди малко лежало

полу-мъртво на земята с кървава рана на главата, сега било

изправено и видът му бил много добър, по нищо не личало,

че е имало подобно падане и удар в главата. Лечителят си

помислил, че децата са се пошегували, намръщил се,

смъмрил ги и без дори да изслуша историята им си тръгнал.

Всички се спогледали, а свидетелите на случката с мъглата

разказали на двете момчета как точно се е случило чудото,

спасило живота на приятеля им-Ивайло. Решили, че се е

случила необичайна магия, която не разбирали. Джулия

мълчала през цялото време. Децата тръгнали да се

прибират и всяко от тях мислело за случилото се. Джулия

също впрегнала своя кон и тръгнала към дома

Размишлявала през целия път за това чудодейно явление,

което и се случи. Сега вече вярвала, че наистина притежава

необикновена сила и, че може да лекува. Вече вярвала в

думите на баба си – Лара.
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Свечерило се, семейството и вече си било вкъщи. Джулия се

прибрала и разказала на родителите си за случилото се.

Баба и също била там и Джулия побързала да и се извини за

това, че първоначално не повярвала в думите и. Но тя не

знаела как ще контролира и овладява дарбата си. Баба и и

обещала, че след като има желание ще я научи как да

лекува. Изминали години, а Джулия научила много.

Помагала на хората, лекувала ги, а те и се доверявали. Често

и се случвало да поиска да се откаже от лечебните си сили

през годините, но никога не го направила, защото

осъзнавала, че това е нейната мисия и призвание в живота,

а именно да използва дарбата си, посредством която да

помага на хората, да ги лекува и да спасява човешки животи.
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ПРИКЛЮЧЕНКО

В една гора, в дупка под земята живее таласъмче. То се казва

Приключенко и много обича приключенията.

АВТОР: ЙОАНА ИВАНОВА

Един ден заваля силен дъжд. Продължи да вали дни наред.

Дупката на таласъмчето се наводни. Тумбачето много се

притесни, че може да остане гладно. Тогава рогцата

предложиха да отидат на приключение в зелената долина.

Там всичко бе вълшебно. Приключенко взе парче салам,

четка за зъби, златна монета, панделка и скъсана обувка и

тръгна.
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Таласъмчето стигна реката и се замисли как да я прекоси.

  - Може да си направим сал - предложиха лапичките.

  -Добре - съгласи Приключенко.
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. Там имаше табела където

пишеше:

Той взе сноп пръчки, които видя на земята и ги върза с

връзката на скъсаната обувка. После се качи на него и

заплава към отсрещния бряг

  -Който иска да се повози на кораба може да даде нещо

ценно.

   Таласъмчето се приближи.

  -Здравей. Какво искаш?-попита полицаят.

  -Здравейте. Бих искал да се повозя на кораба.

  -Имаш ли нещо ценно?

Таласъмчето подаде златната монета.

  -Качвай се.

“Надясно към зелената долина” и “Наляво към тихият

остров”. Таласъмчето не знаеше да чете и обърка посоката.

Стигна до един кораб. До него стоеше един полицай и

казваше:
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-Здравей - каза животното. - Искаш ли да сме приятели?

  Приключенко се качи и отплава. Накрая стигна до един

остров. На него имаше много палми и малко езерце. Растяха

: кокосови орехи, банани и круши. Таласъмчето реши, че

това е чудесно място за новият му дом. Спусна котвата и

слезе. То си направи палатка и запали огън. Сготви си вкусен

пай. Тумбачето много се зарадва. После таласъмчето си

легна и скоро заспа.

На другата сутрин се събуди рано и излезе навън. Видя едно

чудновато животно, което досега не бе виждал. На половина

бе зебра, на половина - жираф.
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-Супер! Аз съм окапи и се казвам Шаренко. На какво ще

играем?

-На топка.

То се качи на една палма и взе кокосов орех от нея.

- Това ще е топката - каза Приключенко и я хвърли на

Шаренко.

  Те си играха цяла сутрин докато Шаренко не каза че трябва

да си върви, защото ще закъснее за обяд. Таласъмчето

остана само и реши да си приготви ядене.

-Здравей. Аз съм Приключенко.
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След като се нахрани отиде да се изкъпе в езерцето. Докато

плуваше той видя много рибки: зелени, жълти, червени.

Изведнъж очичките видяха едно нещо, което приличаше на

украшение за опашки. Опашката на таласъмчето си го сложи

и започна да се върти насам - натам. После Приключенко

излезе от водата. Започна да прави следобедна гимнастика

за таласъми. Тогава зърна един гълъб - пощальон Той

търсеше нещо.

-Извинете, какво търсите? Мога ли да ви помогна?

  Гълъбът се стресна и изпусна пратките.

  - Съжалявам! Не исках да ви стресирам.

  - Нищо. Какво каза?

  - Питах дали мога да ви помогна.

  - Познавате ли таласъмче на име Приключенко?

  - Та това съм аз!

  Гълъбът му подаде една пратка. На нея пишеше:
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 Дядо Коледа

  - Много благодаря! - каза таласъмчето.

  На друга сутрин Приключенко се събуди и видя два елена.

Зад тях стоеше една шейна, а в нея седеше …

  - Дядо Коледа! - провикна се таласъмчето.

Това наистина бе той. Старецът го качи на шейната до него и

те отлетяха към работилницата на Дядо Коледа. Таласъмчето

заживя щастливо и спокойно в новия си дом.

  “ Скъпи Приключенко, аз намерих прекрасно място за твой

дом до моята

работилница.”
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Имало едно време един момък, който живеел в една бедна

колиба. Той много обичал да шие и правел обувки, които

след това продавал, за да се изхранва. Замогнал се и си

купил шевна машина. Тя много му помагала и той правел

още по-красиви обувки.

Една нощ, докато момъкът спял, няколко феи дошли в

къщата му и кацнали на масата. Първата фея, по незнайни

причини, му оставила игла. Друга му дала конец. Трета го

дарила с ножица. И така всяка му дала по нещо.

АВТОР: ХАВИЕР БИЛБАО
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Момъкът се изумил. Не знаел какво да направи и затова

радостен отишъл в стаята си. Постоял малко на леглото,

после станал и какво да види - предметите стояли на масата

като непокътнати, а до тях имало обувки. Момъкът се учудил,

как за толкова малко време, вещите направили такива

лъскави обувки. Те били от диаманти и скъпоценни камъни,

с разкошни нюанси и хубави картинки. Отвътре били

пухкави, с топла вълна, меки и удобни. На масата имало

бележка: „Само едно единствено момиче може да носи тези

красиви обувки”.

На следващата сутрин момъкът се събудил. Видял на масата

нещата, които феите били оставили за него и не могъл да

повярва на очите си. Разтъркал очи, но предметите си

останали на същото място. Искал да ги пипне, а когато ги

докоснал, те оживели, раздвижили се и заподскачали по

масата. Хванали се за работа и започнали да шият.
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Момъкът започнал експедицията си. Обиколил целия свят и

накрая намерил момичето. То било толкова красиво, толкова

умно, толкова безценно! Момъкът и девойката се оженили и

заживели честити и щастливи!
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ВЕРНИ ПРИЯТЕЛИ НА НЕОЧАКВАНИ МЕСТА

АВТОР: МАРГАРИТА ИГНАТОВА
Едно малко момче на има Александър, беше на дванадесет

години и живееше в малко село, но  не беше като

останалите деца.  Още от  раждането си момчето не можеше

да чува и в последствие и да говори. Eдинственото, което

достигаше до неговите уши беше глух шум. Повечето деца

на неговата възраст трудно го приемаха. Някои или просто

го поглеждаха с отвращение в очите, или дори не си правеха

труда да погледнат в негова посока. Родителите му бяха

неговият цял свят, докато един ден не се случи

немислимото на малкото момче.
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Когато се прибираше от училище, той забеляза странен

облак от пушек около неговата къща. Веднага щом го видя

той се затича.  Заставайки пред входа на дома си, момчето не

можа да повярва на гледката. Родителите му бяха поставени

на две медицински легла и лежаха мъртвешки с големи

белези по целите им тела от изгаряния. Александър не можа

да понесе гледката, затова падна на колене и покри очите си

с длани. Студените сълзи потекоха от очите му като

водопади. В главата му изникнаха хиляди въпроси като:

Какво ще прави без хората, които са били до него през

целия му живот? Как ще живее сега?- а в сърцето му

болката зае най-голямо място.

Той стоеше на земята, забравяйки за всичко друго и

мислейки само за родителите си, докато една жена не го

потупа по рамото и му направи знак да се прибере, защото

се стъмваше. Момчето нямаше къде да отиде. От къщата му

бяха останали само развалини, а и не искаше да бъде около

тях, те носеха само тъжни спомени. Затова то избяга надалеч

и реши да пренощува в близката горичка. Намери дърво с

голяма корона, настани се удобно, доколкото можеше, и

затвори очи.
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На сутринта бе събуден от странен шум, който досега не бе

чувал, шумът сякаш звучеше като истински изречения, но

това не бе възможно или беше. Александър разтърка очи,

изправи се и се вслуша в шума с всички сили. Той започна

да различава думи звучеше като разговор между двама

приятели, но още по- странното беше, че нямаше хора около

него. Той се огледа внимателно, но нямаше никой.

Тогава вдигна глава нагоре и видя две катерички на един от

клоните на дървото. Те обърнаха поглед към него и той

сякаш чу една от тях да казва :

- Защо ни гледа така странно ? - момчето мислеше, че е

загубило ума си заради загубата на родителите си, но после

другата катеричка каза:

- Не знам.
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Александър си каза наум: Те са катерици не могат да

говорят, нали?. И тогава се случи нещо невиждано. Едната от

животинките каза:

- Това, че сме катерици не значи, че не можем да говорим.

Александър беше изумен дали това беше сън или не, не

знаеше, но опредено не искаше да се събужда. За първи път

в живота му някой го разбираше, беше вълшебно.
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Катеричките слезнаха от дървото и през целия ден те

разговаряха с тъжното, но същевременно и облекчено,

момче. То им разказа всичко за родителите си и колко ги

обича и за неговото състояние. Александър още не знаеше

дали всичко това е реално, но важното беше, че той беше

щастлив с новите си приятели.

През следващите няколко години той остана в гората и се

оказа, че може да разговаря и с другите животни, които му

помогнаха да си построи малка къщурка и да си набавя

храна. Той обичаше гората и нейните обитатели като свои

роднини и въпреки, че родителите му не бяха с него той

беше наистина щастлив.    
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 -Здравейте! Аз съм Яни-музикална рибка. Музикална,

защото пея във вокална група”Сладкогласни златоперки”.

Живея в най-дълбоката част на морето, точно до Кораловия

парк, на улица „Люлеещи се водорасли”-7.

АВТОР: ЯНА-МАРИЯ ГАГОВА
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Усетих , че не случайно се е нанесъл на нашата уличка.

Отидох веднага в моята стая. Отворих си компютъра и

веднага надникнах в сайта www. Рибни новини.com

“Невиждано!!! Нечувано!!! Невероятно!!!

Докато един ден….всичко се промени…Когато се събудих и

излязох на двора видях къща на края на улицата, но тя беше

някак странна.

Аз съм една много любопитна рибка и затова бързо

заплувах към новия съсед. Надникнах през прозореца и

видях едно оранжево късокосместо петно. То се размърда

и…”Ооооо, ужас!!!” Нокти, мустаци, зъби, лапи и огромни

светещи очи…..

-Но-но-но….това е Туфо…..Котаракът Туфо!

На моята уличка е много, много весело, защото сме в лятна

ваканция и по цял ден си играем и си пеем с моите

приятели. И изобщо на нашата уличка цари нестихващо

забавление.
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Започваме! Засвирват медузките на тромпети, тракат звучно

мидичките на кастанети. На пиано свири Октоподчо, а на

китара- Акулчо!

Запяхме:

”Рибка червена –Яни съм аз,

Разбира се, че няма време за колебание! Ние, ”Сладкогласни

златоперки”, ще участваме!

И ето ни на сцената! Аз ще пея с моя дуетен партньор –

Рачко Осмокрачов . Пред нас е нашият музикален педагог

делфинката Бони.

Голямата награда ще бъде песен за победителя, която ще

има силата да почиства морето, да кара въдиците и

рибарските мрежи да се влюбят във вълните и  никога

повече да не ловят морски обитатели.”

Туфо, котаракът от сушата, се потопи в морските дълбини, за

да организира първия по рода си музикален фестивал

„Морски ноти”.
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Получихме и песента. Ние, обаче добавихме и куплет, с

който да превърнем Туфо във вегетарианец- нямах му

доверие на този мустакат рижко!

Яни и Рачко –дует непобедим….

Три –ли-ли; Три-ли-ли

Пеят с нас морските вълни;

Трили-том;Трили –том

Морето е нашият обичан дом”

Чудите се как завърши всичко? Да, ние спечелихме

голямата награда!

имам чуден ,вълшебен глас!

Рачко съм аз –с глас неповторим;
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Какво ни очаква утре? 

Сега всичко е спокойно, защото е вечер. Вълничките леко се

полюшват, защото приспиват малките рибчовци. Бисерните

перлички са притихнали на топличко в мидичките и сладко

сънуват. Моите приятели също отдавна спят. Само аз съм

будна. Чакам изгрева. Мога ли да повярвам на тази песен?

Изпях ли я с най-вълшебен глас?
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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!


