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дребни и по-сериозни неща, споделяха радости и неволи…
Да, въпреки разстоянието, което ги делеше, Зайо, Кученцето,
Папагалчето, Котарана, Слончето, Бухалчо, Тигърчо, Прерийното
кученце и Петльо бяха големи приятели.
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– Ще се обадя на Петльо – каза си той – Петльо е умен и винаги може да

ЗАПЛАХАТА

се разчита на него за добри съвети.
Когато телефонът звънна, Петльо се упражняваше да смята:
– Двадесет плюс пет – двадесет и пет, плюс три – двадесет и осем,
плюс десет – тридесет и осем… Ех, жалко, ще трябва да започна

В началото на месец юли се падаше рожденият ден на

отново – каза си той и вдигна слушалката.
– Петльо, много се опасявам, че нещо се е случило с Прерийното

Прерийното кученце.
Зайо, който беше особено притеснително и предвидливо животно,
реши да му се обади още през юни и да подпита какъв подарък би го
зарадвал.
– Така ще имам достатъчно време да го приготвя и да пристигне
точно навреме – каза си той.
Но Прерийното кученце не отговори на обаждането му.
– Сигурно пак се е залисало в градината си – каза си Зайо – Прерийното
кученце е страстен градинар и точно сега, на пролет, по цял ден

кученце – извика Зайо и развълнувано заразказва.
Петльо се замисли.
– Няма смисъл да се тревожим прекалено – каза той – но все пак това е
необичайно. Прерийното кученце е голям домошар, а и не би оставило
градината си без надзор…
– Ами ако ми е сърдито за нещо – притесни се внезапно Зайо – и не
отговаря специално на мен? Опитай да му се обадиш ти, Петльо, да
видим дали на теб ще отговори.

работи на двора. Ще му се обадя довечера.

Петльо позвъни на Прерийното кученце и тогава се случи нещо

Но вечерта Прерийното кученце отново не отговори. Нито на

наистина много необикновено: отговори някой, но това не беше

следващата вечер. Зайо се разтревожи.

техният приятел! Непознат дебел глас избумтя:
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– Прерийното кученце е отвлечено! Ако искате да го спасите, върнете
прокълнатия диамант на Магьосника на цветовете от Мрачните
скалисти планини! – Гласът избухна в зловещ смях и после настана
тишина.
– Олеле, какъв е този Магьосник на цветовете? – извика Зайо –
изглежда зъл и опасен! – Какво общо може да има Прерийното кученце с
някакъв прокълнат диамант? И как изобщо да го намерим? – зачуди се
Петльо.
Приятелите решиха да се посъветват с останалите животни.

Най-напред се обадиха на Папагалчето.
– Ама, че сте смешни! Толкова ли не разбирате, че Прерийното кученце
се е пошегувало с вас? – възкликна Папагалчето, което беше
изключително весело и безгрижно по природа. – Отговорило е с
преправен глас, а сега се забавлява добре, докато вие се вайкате! – И
Папагалчето се върна към уроците си по танци.
– Да попитаме Котарана? – предложи Петльо. – Тя е начетена и сигурно
ще знае какво да правим.
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Котарана изучаваше разни неща по цял ден. Тя беше много горда с

оправи бързо! Ако мога да помогна с каквото и да било, разчитайте на

познанията си и обичаше да използва сложни думи и изрази. След като

мен.

ги изслуша, Котарана се покашля и каза важно:

Кученцето беше специалист по правене и поправяне на всевъзможни

– Възвишенията, наречени Мрачни скалисти планини, действително са

машини и неща. В момента точно завършваше един проект – голям

разположени недалеч от местожителството на Прерийното кученце.

летателен балон – и беше изключително доволно от резултата.

Колкото до Магьосника на цветовете, несъмнено се отнася за

Балонът беше на жълти и червени ивици и красиво се открояваше на

персонаж от фолклорната митология! Но все пак ще се консултирам

фона на небето. Когато научи за изчезването на Прерийното кученце,

със съответните източници, вследствие на което ще ви информирам

то каза, без да се замисли:

за резултатите. Дочуване.

– Вероятно му е развален телефонът! Получило се е преплитане на

– Ти разбра ли нещо? – попита Зайо.

линиите и Петльо не е чул добре. Ето какво трябва да се направи, за да

– Мисля, че Котарана иска да провери какво пише в книгите, преди да

се поправи един телефон, когато е развален – и Кученцето се впусна в

даде мнението си – каза Петльо – хайде през това време да се обадим

сложни технически обяснения.

на Слончето…

Следващият, на когото се обадиха, беше Бухалчо.

Слончето беше добро, мило и кокетно същество. От сутринта беше
набрало красив букет от полски цветя, беше донесло вода на
възрастната си съседка, беше се изкъпало и сега връзваше една малка
панделка на опашката си.
– Колко странна история – каза загрижено – надявам се всичко да се
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– Това никак, ама никак не ми харесва! – възкликна той. Бухалчо беше с
богато въображение, доста черноглед по природа и обичаше да
преувеличава малко. Освен това, той тъкмо беше гледал един
страшен филм.
– Имам лошо предчувствие. Този прокълнат диамант вещае големи
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бедствия. Опасявам се, че нещо наистина ужасно е сполетяло нашето

– Кученцето предложи за пътуването да използват неговия чисто нов

Прерийно кученце и сега ще се стовари върху всички нас!

летателен балон, и сега довършваше последните детайли, доволно, че

Последен в списъка на обажданията беше Тигърчо.
– Трябва да се действа! – отсече той, пуфтейки, защото в момента
правеше ежедневната си гимнастика. Тя се състоеше от 10 километра
тичане, вдигане на гирички, множество клякания и други впечатляващи
неща. Тигърчо беше голям спортист, авантюрист и смелчага.
– Ето какво предлагам – каза той – да предприемем едно Голямо
пътешествие към Мрачните скалисти планини с цел спасяване на
Прерийното кученце от това, което му се е случило!

скоро ще го изпробват.
– Петльо започна да изчислява кои са най-подходящите траектории до
целта. Беше много развълнуван, защото се беше уговорил с Кученцето
да управлява заедно с него балона.
– Слончето уши меки възглавнички, за да направи пътуването
възможно най-удобно за всички. То бе истински щастливо да помогне.
– Бухалчо започна да прави безкраен списък с неща, необходими при
Голямо пътешествие. Макар и обзет от ужасни предчувствия той
тайно се радваше, че ще изживее истинска авантюра.

Когато научиха за предложението на Тигърчо, всички поискаха да

– Папагалчето изпробваше нови акорди на китарата си и се надяваше

участват в Голямото пътешествие за спасяване на Прерийното

да падне голяма веселба.

кученце, дори Зайо и Бухалчо!

– Зайо пък таеше опасения, но си повтаряше, че ще е на сигурно място

Започна трескава организация. Приятелите бяха нетърпеливи да
спасят Прерийното кученце и всеки се приготвяше по свой начин:
– Котарана пишеше План за действие и се надяваше да приложи на
практика многото неща, научени от книгите.
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сред умни и храбри животни.
– Тигърчо упражняваше скокове и хватки и просто гореше от
нетърпение да пребори всеки, който се изпречи на пътя му.
Но всички те се радваха от сърце, че предприемат това приключение
заедно!
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МОРСКОТО
ПРИКЛЮЧЕНИЕ
Балонът се носеше плавно в нежносиньото небе. Времето
беше топло и приятно, лек бриз полъхваше като ласка и
приятелите бяха в отлично настроение. Те тъкмо бяха взели
угрижения Бухалчо от дървото, на което живееше. Едва успяха да
качат огромния багаж, който той беше приготвил „за всеки
случай“, но сега вече бяха удобно настанени и в пълен състав.
– Фенерче, одеяла, хапчета против простуда – изреждаше
Папагалчето през смях, гледайки в чантата на Бухалчо. – Аз си
взех само китарата, за да пеем и танцуваме! – и то засвири весела
мелодия.
Слончето раздаваше бисквити с парченца шоколад, които беше
приготвило, a Кученцето, Котарана и Петльо гледаха картата и
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обсъждаха как да стигнат до крайната цел на експедицията.

– Тези около нас са висококупести, онези в далечината приличат

– От тук нататък пътят става малко опасен – каза шепнешком

на слоести…

Петльо. – Ще трябва да прелетим над морето, където има силни

– А това там какво е? – извика разтревожен Зайо, сочейки с

въздушни течения, а после Мрачните скалисти планини. Те имат

лапата си на изток, откъдето към тях напредваше нещо като

високи и стръмни хребети и за тях се разказват страшни

тъмносива дъга, ясно различаваща се от останалите по-светли

легенди. Дано Бухалчо и Зайо да не са чували за тях.

облаци. В същия момент се чу тътен и една оранжева светкавица

– Моят летателен апарат е солиден – каза гордо Кученцето – ще

прониза небето.

издържи на въздушните течения.

– Да запазим спокойствие – каза Петльо – бурята може да не

– Легендите са просто литературни произведения, разказващи

дойде насам.

измислени събития – каза Котарана.

Но небето потъмняваше все повече, морето също промени цвета
си, сега то беше зелено-черно и бумтеше развълнувано. Закапаха

Привечер стигнаха до морето. Около балона се рееха бели птици,

едри капки дъжд. Вятърът ставаше все по-силен и по-силен,

водата беше с дълбок синьозелен цвят, а по вълните се гонеха

балонът започна да се люлее застрашително.

зайчета от пяна. В небето се носеха порозовели от залеза

– Помощ! – извика Зайо и се хвана за Слончето.

облачета с причудливи форми.

– Аз нали ви казвах… – започна Бухалчо, но нов, още по-мощен

– Вижте колко е красиво! – възкликна Слончето и започна да прави

пристъп на вятър заглуши думите му. Вихърът грабна балона и

снимки, докато Котарана важно обясняваше как се казват

го понесе с все сила навътре в морето.

различните видове облаци и при какви атмосферни условия се

Приятелите се свиха на дъното на коша. Слончето шепнеше

формират.

успокоителни думи, Папагалчето се опитваше да разказва
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смешки, които никой не слушаше, Зайо трепереше като листо,
Бухалчо беше стиснал очи… Само Тигърчо се крепеше изправен и
се взираше през бинокъла към водната стихия.
Колко ли време мина така? Всичко наоколо бучеше и се въртеше, в
притъмнялото небе просветваха светкавици…
– Земя на хоризонта! – извика внезапно Тигърчо, сочейки с лапа
напред в полумрака.
Кученцето веднага дотича и щом се убеди, че пред тях има
остров, възкликна:
– Хайде да се приземим там!
Всички се втурнаха да помагат и сред викове: – Дръпнете тази
ръчка! – Не, другата. – Отпуснете въжето! – Хайде да бутаме
заедно! – балонът започна да се спуска надолу.
Уви, вятърът беше прекалено силен и летателният апарат
подмина острова, врязвайки се с трясък в крайбрежните скали.
Балонът се спука с гръм, а кошът, в който бяха приятелите,
заплува подмятан от вълните. Скоро импровизираната им лодка
започна да пропуска вода.
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– Аз мога да прелетя до сушата – каза Бухалчо – макар този
вятър, разбира се, да е изключително опасен и да имам лошо
предчувствие…
– Аз не мога да плувам! – извика Зайо.
– Ако искаш, ще те взема на гърба си – предложи Слончето.
Докато обмисляха как да стигнат до острова, нещо се размърда
в дълбините под тях и един огромен, слузест гръб се заизвива
около лодката. После се чу странно клокочене и над водата се
издигна главата на Морското чудовище. То приличаше на
гигантска белезникава змия и ги гледаше злобно с единственото
си изпъкнало око, разположено над огромна хищна уста.
– Бързо да гребем, за да му избягаме! – извика Петльо и всеки
загреба с лапа, крило, дъска или каквото намери. Лодката бързо се
заотдалечава, но чудовището още по-бързо се гмурна под водата
и изплува отново пред тях, отваряйки заплашително хищна
паст.
Тигърчо ловко хвърли една голяма дъска и тя препречи муцуната
на звяра, но само за кратко – гигантската уста с рев се затвори
и счупи препятствието. Папагалчето неочаквано излетя и се
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опита да клъвне окото на гигантската змия, но само я разяри още
повече, защото тя плесна с опашка и преобърна лодката. После
изрева страшно и се хвърли към малката групичка ужасени
животни, тракайки с многобройните си остри зъби.
– Това е краят! – извика Зайо и затвори очи.

СИНИЯТ
ОСТРОВ

В този момент зазвуча една приказно красива мелодия. Тя ги
обгради и залюля като нежна приспивна песен, изпълни сърцата
им с радостен покой и започна приятно да ги унася. Чудовището,

Котарана отвори очи. Тя се огледа предпазливо и се изуми:

което тъкмо беше отворило уста да ги схруска, я отвори още

лежеше на една поляна, покрита с яркосиня трева, а пейзажът,

повече и се прозя гръмко. После единственото му око се затвори

който се разстилаше наоколо, блестеше под слънцето във всички

и то потъна бавно в морето. Само лек равномерен грохот,

нюанси на синьото – от най-светло и пастелно, и почти бяло, до

придружен с бълбукане, подсказваше, че хърка, заспало някъде в

дълбоко нощно синьо, почти черно.

дълбините.

Дърветата и храстите, които я обграждаха, бяха тюркоазено сини.
Екзотични цветя в синкави оттенъци разпръскваха приятен
аромат. Рекичка с бледосин цвят лъкатушеше между големи сини
камъни. А на най-големия син камък седеше една красива русалка и
решеше дългата си коса, украсена с изящна синя раковина.
– Какъв чуден сън сънувам! – си каза Котарана, но внезапно си спомни
всичко: пътешествието, бурята, чудовището…
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– Сестрите ми и аз пристигнахме точно навреме – проговори
Царицата на русалките с мелодичен глас и се усмихна очарователно.
– Старото морско чудовище си е малко сприхаво и често се налага да
помагаме на заблудени пътници, приспивайки го с нашите вълшебни
песни.
– Къде съм? – чу се отнякъде гласът на Зайо и Котарана се огледа. От
другата страна на рекичката седеше Зайо и разтъркваше очи с лапи.
Да, това беше Зайо, само че козинката му беше станала…
небесносиня! Котарана погледна опашката си – тя беше яркосиня!
– Не се притеснявайте – засмя се русалката – на нашия вълшебен
остров всичко е със син цвят, но когато се отдалечите от тук, ще
си станете същите като преди. Вие двамата спахте най-дълго,
елате, ще ви заведа при вашите приятели.
Русалката се плъзна грациозно във водата и заплува по течението.
Котарана и Зайо я последваха по сушата. Прекосиха малка синя
горичка, изпълнена със сини птици, които ги приветстваха с крясъци
и след като се спуснаха по един плавен склон, където миниатюрни
сини рачета се разбягваха под стъпките им, се озоваха на морския
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бряг. Там кипеше весела суматоха – група русалки вадеха от морето
нещо като големи парчета плат, а Тигърчо и Слончето ги поемаха и
издърпваха на бледосиния пясък. Недалеч Бухалчо и Кученцето
простираха на едни въжета други парчета плат, а седнали на сянка
под едно синьо дърво Папагалчето и Петльо сякаш шиеха нещо.
Всички бяха станали сини, само Слончето незнайно защо си беше
останало сиво.
– За пръв път виждам някой да запази цвета си на нашия остров –
каза замислено Царицата на русалките.
– О, ето ви и вас! – извика радостно Папагалчето, когато видя
Котарана и Зайо – елате да помагате! Правим нов балон с платната
от потънали кораби, които тези чудесни русалки изваждат от
морското дъно. Много е весело!
Приятелите останаха на синия остров няколко безметежни и
щастливи дни. Те се трудеха над новия балон и междувременно се
забавляваха добре с русалките и техните многобройни приятели:
плуваха на гърба на разноцветни риби, гмуркаха се до потънали
кораби, летяха на вълшебни сини облачета, спускаха се по рекичката,
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играеха из фантастичните пейзажи на острова…
Така дойде денят, в който балонът беше готов. Всички стояха на
най-високата синя полянка на острова, товареха багажа, по чудо
оцелял след морското произшествие, и се сбогуваха.
– Вие направихте толкова много за нас – обърна се Слончето към
русалките – как можем да ви се отблагодарим?

идваше на острова, защото по онова време беше сгоден за Царицата
на русалките. Те се обичаха и бяха щастливи заедно.
Но дойде Злата магьосница и го омагьоса, превръщайки сърцето му в
студен скъпоценен камък, в прокълнатия диамант. Сега Царя е неин
служител – стана алчен, зъл и започна да краде цветовете от
природата навсякъде по пътя си. Откраднатите цветове се
превръщат в ярки, бляскави скъпоценни камъни: червени рубини,

Царицата на русалките се усмихна. – Беше истинска радост да ви

зелени изумруди, сини сапфири, виолетови аметисти, сребристи

помогнем – каза тя – но вие наистина можете да направите нещо за

перли, топази, диаманти, лунни камъни… но нищо не може да задоволи

нас: научихме, че сте се запътили към Мрачните скалисти планини.

алчността на Магьосницата, тя иска още и още.

Там живее един наш стар познайник: Магьосника на цветовете. Ако

През повечето време Магьосника на цветовете се явява под

случайно го срещнете, помолете го да върне цветовете на нашия

формата на човек, заметнат с наметало, обсипано със стотици

остров. Преди време той ни измами и ни ги открадна, успяхме да

цветове – скъпоценни камъни. Но умее и да се превръща в огромен

спасим само синьото – затова и всичко тук е в този цвят.

свиреп дракон. Дочухме, че неотдавна при едно от тези

– Значи Магьосника на цветовете наистина съществува! – възкликна

превъплъщения прокълнатият диамант изчезнал. Сега Магьосника го

Петльо. – Разкажете ни повече за него!

търси навсякъде, защото има празнота на мястото на сърцето.“

И русалките заразказваха:
„Някога Магьосника беше добър цар, силен и справедлив. Носеше бял
плащ и корона от планински кристал. Той беше наш приятел и често
24

Приятелите с изумление изслушаха тази история и обещаха да
направят каквото е по силите им за освобождаването на
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цветовете от Синия остров. На раздяла Царицата на русалките
свали от косите си изящната синя раковина и им я подаде с думите:
– Пазете я добре, тя ще ви е от помощ.
– Колко е красива! – възкликна Слончето – нека аз да я съхранявам, ще
я нося на шията си вместо герданче.
– На добър път! – казаха Русалките, после се гмурнаха в реката и
заплуваха към морето.
– Три, две, едно, излитаме! – извика Кученцето и балонът плавно се
заиздига в небето. Под тях Синия остров ставаше все по-малък и
по-малък, докато постепенно се изгуби в морската шир.

сиви облаци. Захладня.

МРАЧНИТЕ
СКАЛИСТИ ПЛАНИНИ
Вече втори ден балонът летеше над земята. Цветът му

– Навлизаме в територията на Мрачните скалисти планини – каза
Петльо.
– Това място никак не ми харесва – каза Бухалчо, взирайки се в
острите черни хребети, които призрачно започваха да се
очертават през мъглата – нещо толкова зловещо витае наоколо,
че тръпки ме побиват – добави той.

отдавна не беше син: с отдалечаването от острова, корабните

Този път другите не го зауспокояваха, защото и те самите се

платна възвърнаха истинските си цветове и сега се виждаше, че

чувстваха странно обезсърчени. Дори Папагалчето имаше

е съшит от многобройни шарени парчета. Животните също бяха

оклюмал вид. Мъглата около тях ставаше все по-плътна и сякаш

възвърнали цветовете си освен, разбира се, Слончето, което не

ги задушаваше в прегръдките си. Изведнъж балонът подскочи,

се беше променяло.

разтърси се леко и се закова на място във въздуха. Възцари се

Преминаваха над хълмове и долини, над градчета и реки. Часовете

тишина.

минаваха леко и приятно. Пееха песни, които Папагалчето

– Странно – прошепна Кученцето – няма ни най-малък полъх.

акомпанираше на китара, разказваха си истории, смееха се… А

Сякаш всичко наоколо е застинало. Единственото, което ни

когато пейзажът им харесваше, се спускаха на земята и се

остава, е да спуснем въздуха и да се приземим.

разхождаха.
Но от известно време небето беше започнало да се покрива с

Така и направиха. Възвишението, което ги посрещна, беше черно и

воали от леки мъгли и сега плуваха като в река от полупрозрачни

неприветливо. Около тях се простираха черни скали и хребети,
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докъдето погледът стига; растенията и дърветата бяха черни и

завръщат в тях.

повехнали. Не се чуваше никакъв шум, не се долавяше никакво

В дъното на хълма започваше стръмна пътечка, която навлизаше

движение. Една малка птичка, кацнала на близкия храст, стоеше

в горичка от черни дървета. Решиха да тръгнат по нея.

като вкаменена и не помръдваше. Сякаш зла сила беше отнела

Най-отпред вървеше Тигърчо и проправяше път през все

цялата свежест и жизненост на природата.

по-гъстите храсти и дървета. След него подскачаше Петльо с

Слончето потръпна.

карта и компас в ръка, следван от Котарана, която не спираше да

– Колко тъжно място! – каза то и очите му се насълзиха.

дава полезни съвети. Папагалчето прелиташе от храст на храст

– Пеша ли ще прекосим тези зловещи планини? – извика Зайо

и си подсвиркваше, след него ситнеше Зайо, а Слончето вървеше

ужасен.

най-отзад и го подбутваше или повдигаше, когато имаше

– Зловещи, да, и без съмнение много опасни – добави мрачно

препятствия. Бухалчо летеше над всички, мърмореше нещо

Бухалчо.

неразбираемо с мрачен вид и от време на време се отдалечаваше

– Кураж! Просто трябва да продължим – каза Тигърчо, но дори и

да види дали напред пътят е проходим.

той изглеждаше притеснен.

Наоколо продължаваше да цари странна тишина. Внезапно Зайо,

– Освен това – направи усилие Петльо – според картата вече сме

който точно прескачаше една цепнатина в земята, полузакрита

сравнително близо до къщата на Прерийното кученце.

от голям камък, наостри уши.

– Знам какво ни трябва, малко добро настроение! – извика

– Чувате ли? – попита той.

решително Папагалчето и засвири най-любимата на всички песен.

Всички спряха и се заслушаха. От процепа долиташе едва

Приятелите запяха отначало колебливо, после все по-бодро,

доловим, равномерен звук като туптене.

докато накрая усетиха, че радостта, силата и надеждата се

– Вижте, извика внезапно Папагалчето – наоколо има следи! Всички
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се приближиха, Котарана извади една лупа, разгледа земята и каза
важно: това са следи от съвсем дребен бозайник, вероятно
катерица, или…
– Прерийно кученце! – извикаха едновременно Слончето и Петльо.
– Може би Прерийното кученце е било тук!
Туптенето се чу отново. Всички се загледаха в малкия процеп.
– Какво ли е това? Как да погледнем вътре? – попита
Папагалчето.
– Оставете на мен – каза Кученцето – ще отместя лесно този
камък, използвайки лост – то започна да изважда чук, длето и
други инструменти. После втъкна умело един голям клон под
камъка и го търкулна настрана.
– Оставете на мен – каза Слончето, ще отместя лесно този
камък – и то го търкулна настрани с хобота си.
Разкри се отворът на една пещера и сега туптенето се чуваше
съвсем ясно. Но колкото и да се взираха не можеха да видят нищо,
защото вътре беше тъмно като в рог. Дори фенерчето на
Бухалчо не успяваше да освети дъното.
– Аз мога да скоча вътре, предложи Тигърчо.
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– Ти си много смел, Тигърчо – намеси се Слончето – но да скочиш в

сърце. Та това е прокълнатият диамант!

дълбока пещера, без да знаеш какво има на дъното, е прекалено

– Имам ново предложение! – каза Тигърчо, който се въртеше в

рисковано.

кръг от нетърпение – завържете ме с нещо и ме спуснете долу.

– Аз ще отида – каза неохотно Бухалчо – понеже съм

Аз ще го извадя.

единственият, който може да лети и да вижда в тъмното, а и все

– Това е отлична идея, каза Котарана – но ти, Тигърчо си

някой трябва да се пожертва…

прекалено тежък. По-добре да спуснем някое малко животно.

– И той се спусна в отвора.

Всички погледнаха Зайо.

Не след дълго се чу пърхане на криле и Бухалчо се появи отново,

– Ама… – започна той, но после си спомни за отвлеченото

целият покрит с паяжини и прах.

Прерийно кученце, което сега може би ги чакаше с надежда и

– Пещерата е голяма и доста дълбока – каза важно той. – Разбира

завърши с разтреперан глас – … каква чудесна идея!

се, беше много опасно и аз поех голям риск, но успях да стигна до

– Добре, че съм предвидил всичко – каза Бухалчо – и гордо

дъното. Там има езеро, от което стърчат остри скали, а в една
плитчина блести голям прозрачен скъпоценен камък. Той сякаш
тупти и прави кръговидни вълнички във водата. Мисля, че от
него идва звукът, който чуваме. Опитах се да го взема с човката
си, но камъкът е прекалено голям и се изплъзна.
Всички се спогледаха многозначително и Петльо повтори: –
Голям, блестящ, прозрачен скъпоценен камък, който тупти… като
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заизважда от багажа си здраво въже.
И така, завързаха единия край на въжето за едно дърво, а за
другия завързаха Зайо.
После се подредиха един зад друг и го заспускаха плавно в
пещерата. След няколко безкрайни минути Зайо извика: – Хванах
го! – и приятелите бързо го издърпаха обратно.
Горкият Зайо, целият трепереше и изглеждаше много жалък с
мократа

си

козинка,

но

се

усмихваше

щастливо.

Всички

изръкопляскаха.
– Браво Зайо, ти беше наистина смел и героичен! – извика Тигърчо
с искрено възхищение и Зайо целият светна.
– Ето – каза той и протегна мокра лапа. В нея блестеше голям,
ослепително красив полиран диамант.
– Значи това е сърцето на Царя, превърнато в прокълнат
скъпоценен камък – промълви Папагалчето.
– Щях да кажа, че е прекрасен – възкликна Слончето – ако не знаех
колко зло има в него!
Приятелите решиха, че най-добре е Тигърчо като най-силен да го
36

съхранява, и продължиха пътя си. Но само след няколко минути

Магьосника го е нападнал?

пред тях се разкри гледка, която ги накара да се заковат на

– Да, какво общо има Прерийното кученце с прокълнатия

място: пътечката беше зарината от нападали в безпорядък

диамант? – каза Тигърчо, като завъртя скъпоценния камък в

камъни и дървета, пречупени и смачкани сякаш тук се беше водила

лапата си. Приятелите се вгледаха в злокобната му светлина,

битка. А в центъра на оголеното пространство стоеше…

сякаш търсеха в нея отговор на въпросите си.

Прерийното кученце!
– Ура! – извика радостно Папагалчето и литна към него, но

– Иска ви се да знаете, нали? – просъска внезапно дълбок,

Прерийното кученце не помръдна. То беше станало черно и

пресипнал глас.

неподвижно, замръзнало в леко приведена поза и с решително

Всички се обърнаха изненадани, а Зайо подскочи толкова високо,

изражение, като че готвещо се за скок. Приятелите обградиха

че се удари в един клон. Зад тях стоеше Магьосника на цветовете

странната фигурка.

и ги гледаше със зла гримаса.

– Като вкаменено е – отбеляза мрачно Бухалчо, докосвайки лапата

Той беше снажен и застрашителен, а наметалото му се извиваше

му. Всички се умълчаха натъжени. След малко Котарана се

около него като многоцветен огън, запален от лъчите на

покашля и каза:

хилядите скъпоценни камъни, които го покриваха. До него стоеше

– Вследствие на събраната информация можем да направим

висока жена с дълга изумруденозелена рокля. В червеникавата ѝ

логичната хипотеза, че всичко това е работа на Магьосника на

буйна коса блестеше диамантена диадема, а дългите ѝ бледи ръце

цветовете. Той е унищожил природата в планината, ограбвайки

бяха покрити с пръстени от всевъзможни скъпоценни камъни.

всичките ѝ цветове. Той е взел цвета на Прерийното кученце и го

Въпреки правилните ѝ черти лицето ѝ излъчваше нещо

е вкаменил. Но защо Прерийното кученце е дошло до тук и защо

отблъскващо. Очите ù бяха жестоки, усмивката – зла и ледена.
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Приятелите потръпнаха от студа, който се стелеше от нея.

уста и започна да вдишва въздуха около себе си. Приятелите
застинаха по местата си и усетиха как цялата им топлина ги

– Това глупаво Прерийно кученце беше скрило прокълнатия

напуска. Цветовете им избледняваха и изчезваха в отворената

диамант – проговори тя с безизразен глас – и отказа да каже къде

паст. Накрая всички станаха черни и неподвижни като горска

е. Затова си получи заслуженото. Но вие се оказахте още

скулптура.

по-глупави с наивното си приятелство и надеждата, че можете

Всички освен Слончето! То си беше все така сиво и жизнено и

да го спасите. Сега моят верен Магьосник ще възвърне силите си

смело гледаше дракона в очите. Драконът се взря невярващо и

и ще продължим да отнемаме цветовете на животни, реки и

проговори:

планини, морета, гори – извиси глас тя. – Цялата земя ще ни

– Бях чувал, че има същества с голяма доброта и чисто сърце,

принадлежи!… Дайте ми диаманта.

чиито цветове по-трудно се отнемат… Но ти почакай, още не
знаеш на какво съм способен!

– Никога! – изръмжа Тигърчо и дръзко се изправи. Останалите го

И той отново зина паст, от която този път изригна бурна

наобиколиха, готови да се борят докрай. Магьосницата се разсмя

огнена стихия. Тя изгаряше всичко по пътя си и настъпваше към

зловещо и кимна към Магьосника на цветовете. При този сигнал

Слончето. Внезапно синята раковина, която висеше закачена на

той започна да се върти бързо около себе си, докато се превърна

врата му, се раздвижи и от нея избликна морска вълна. Вълната

в цветна вихрушка. Постепенно вихрушката забави движението

ставаше все по-висока, докато накрая надмина върховете на

си и започна да се уталожва, а в центъра ѝ изникна огромен

дърветата. После внезапно се втурна напред, погаси със

смразяващ кръвта дракон. Туловището му беше покрито с

свистене огъня, връхлетя дракона и Магьосницата и с огромна

блестящи скъпоценни камъни наместо люспи. Звярът отвори

сила ги запрати срещу скалите. Магьосницата се разпръсна на
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хиляди кристални късчета, които се стопиха като лед във
въздуха, а драконът остана да лежи безжизнен в подножието на
скалите.
Слончето се приближи плахо до него.
И тогава се случи нещо странно: скъпоценните камъни по
туловището започнаха да блестят все по-силно, пъстрите им
лъчи затрептяха около Слончето. Красотата им просто го
хипнотизираше!
„Колко щеше да е хубаво, ако тези скъпоценности бяха мои –
помисли си то – щях да украся с тях челото и хоботчето си, щях
да стана красиво и вълшебно… и всички щяха да ме почитат и да
ми се възхищават!“.
То посегна към блестящите камъни, но изведнъж си спомни
почернялата и повехнала природа, замръзналата птица… и
сърцето му се сви. Обърна очи към вкаменените приятели и сякаш
се събуди от сън! После разтърси глава и каза с ясен глас:
– Вълшебни, цветни скъпоценности, красиви сте! Но живата
природа е по-красива и по-вълшебни са нейните променящи се
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цветове. А най-големите от всички скъпоценности в света са

беше изключително красива: изпълнена с червени рози, бели

приятелството

маргаритки,

и

любовта!

–

Щом

изрече

тези

думи,

сини

теменужки,

златисти

иглики,

пурпурни

скъпоценните камъни се раздвижиха, полетяха, превърнаха се в

хризантеми…

цветни светлинки, които весело затанцуваха във въздуха.

Един ден, привлечен от пъстрата им красота, се появи

Постепенно те се сплетоха в красива дъга, която се заиздига над

Магьосника на цветовете. Видях го от прозореца как се превръща

гората.

в дракон и как отвлича всички багри!

Под

нея

всичко

се

оцветяваше,

раздвижваше

и

съживяваше. Листата на дърветата зашумяха, чу се птича песен,

Втурнах се натам, но докато стигна, той вече беше изчезнал,

пъстри пеперуди заиграха във въздуха…

оставяйки градината ми черна и повяхнала. Изведнъж забелязах в

Приятелите също се връщаха на себе си, оглеждайки се

дъното на една леха да лежи голям, блестящ скъпоценен камък.

изненадано. Но най-изненадано от всички беше Прерийното

Тогава не знаех, че това е прокълнатият диамант, но се досетих,

кученце:

че сигурно принадлежи на Магьосника. Реших да му го занеса, а в

– Какво правите тук? – маеше се то. – И какво стана с Магьосника

замяна да поискам да ми върне цветовете.

на цветовете? Победих ли го?

По пътя скрих диаманта в една пещера, бутнах един надвесен

– Победихме го всички заедно – отвърна Слончето с усмивка. – И

камък, за да прикрия отвора, и отбелязах мястото със следи от

то разказа това, което се беше случило.

лапи. Едва привършвах, когато видях Магьосника да идва към мен.

– А ти, Прерийно кученце, какво правеше тук? – полюбопитства

Той беше открил загубата си и беше полудял от гняв.

Папагалчето.

„Върни ми диаманта! – изкрещя той. – Само ако върнеш

Прерийното кученце разказа:

цветовете на градинката ми! – отговорих.“ Като разбра, че няма

– Вие знаете колко много обичам градинката си. А тази пролет тя

да ме склони, Магьосника се хвърли към мен и ме нападна! Аз
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отскачах и се криех зад дървета и храсти, които той поваляше

бяха помръкнали и се виждаше, че е смъртно ранен.

разгневен… После не си спомням нищо.

Приятелите предпазливо го наобиколиха.
– Моля ви за прошка – продума тихо Царя. – Най-после в мен се

– Значи, когато Петльо се е обадил по телефона на Прерийното

завърна истинското ми сърце и то ми разказа в какъв зъл и алчен

кученце – досети се Котарана – Магьосника е бил в къщата му и е

звяр съм се бил превърнал. Сега, когато силите ме оставят и

търсел диаманта!

напускам този живот, осъзнавам грешката, която направих,

При поредното споменаване на камъка Тигърчо бръкна в джоба си

доверявайки се на Злата магьосница! – лицето му се сви от болка.

и извика изненадан:

Всички се умълчаха, а Зайо и Слончето заподсмърчаха.

– Няма го! Прокълнатият диамант е изчезнал!

Внезапно синята раковина отново потрепна, полетя и кацна на

– Може би – каза Петльо замислено – и той като другите

ръката на Царя. Той се усмихна и със сетни сили я приближи до

вълшебни скъпоценности се е превърнал отново в това, което е

ухото си. От нея избликна чудната песен на Царицата на

бил преди магията… в сърце, в истинското сърце на Царя!

русалките, която като лечебен балсам зауспокоява болката му.
Царя затвори очи и потъна във вълшебен сън.

Всички погледнаха към скалата, където доскоро се намираше
драконът. На негово място седеше един човек и притискаше
гърдите си с ръка. Осанката му наподобяваше тази на
Магьосника, но лицето му се беше преобразило и сега беше
красиво и благо. Наметалото му беше станало бяло и короната
му от планински кристал блестеше на слънцето. Но очите му
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спасихте живота ми, а и никога не съм имал толкова хубав празник

ПРАЗНИКЪТ

за рождения си ден!
Музиката спря и откъм кухнята зазвуча приятният глас на
Котарана, придружаван от тъничкото гласче на Зайо и доста
фалшивото, но ентусиазирано грачене на Бухалчо:
– Честит рожден ден…

– Зайо, подреждай ягодите върху тортата пò на гъсто! –

– Честит рожден ден, Прерийно кученце… – подхванаха песента

нареждаше Котарана. – Бухалчо, приготви свещичките да са ни

всички и поставиха пред Прерийното кученце голяма, апетитна

подръка!

торта, обсипана със запалени свещички. Прерийното кученце

Тримата се суетяха из кухнята на Прерийното кученце, докато в

духна свещичките, всички изръкопляскаха и дойде ред на

градината празникът течеше с пълна сила. Папагалчето,

подаръците.

Кученцето и Тигърчо танцуваха под звуците на весела музика и

– О, цял кош, пълен до горе! – възкликна радостно Прерийното

около тях се носеха шарени балони. От лехите се разнасяше

кученце и ги заотваря. Имаше градинарски инструменти,

уханието на прекрасните пъстри цветя. В раззеленените клони

бурканче със специални ядки, семена за екзотични цветя…

на околните дръвчета блестяха светлинни гирлянди, а под тях

Прерийното кученце се радваше от сърце и старателно

имаше маса, отрупана с лакомства. На челно място на масата

разопаковаше всеки един от тях. Накрая стигна до последния

седеше Прерийното кученце, обградено от Петльо и Слончето. За

пакет, той беше доста голям и тежък.

кой ли път те си спомняха моменти от Голямото пътешествие.

– От кого е този? – полюбопитства то.

– Благодаря ви, приятели! – каза Прерийното кученце. – Вие

– Всъщност не знаем – обясни Петльо – пристигна днес по
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пощата и предположихме, че е изненада за рождения ти ден.

Петльо – вижте, има и писмо! – И той посочи един плик, който се

В пакета имаше ковчеже от абаносово дърво, инкрустирано със

подаваше изпод възглавничката. Пликът беше от златиста

сребърни мотиви.

хартия, а в центъра му беше отпечатан царски герб. Прерийното

Прерийното кученце се вгледа в ковчежето и възкликна:

кученце нетърпеливо го отвори и зачете: „На скъпите ни, смели и

– Тук пише „За Зайо, Кученцето, Папагалчето, Котарана,

добри приятели с безкрайна благодарност. Не забравяйте, че

Слончето, Бухалчо, Тигърчо, Прерийното кученце и Петльо!“.

винаги

После отвори ковчежето и всички ахнаха: върху възглавничка от

Многоцветния остров“.

нощносиньо кадифе блестяха като звезди девет истински

Приятелите се спогледаха, после Прерийното кученце взе плика и

скъпоценни камъка – всеки с различен цвят, но всичките еднакво

всички се загледаха в царския герб. На него беше изобразена

красиви. След първоначалната изненада Зайо каза:

корона от планински кристал, преплетена с изящна синя

– Прекрасни са, но на мен най ми харесва лунният камък.

раковина.

сте

добре

дошли

при

нас!

Прерийното кученце го взе в лапата си и извика:
– Зайо, твоето име е изписано върху него!
През това време Тигърчо казваше:
– На мен пък най ми харесва онзи, яркочервеният.
Прерийното кученце взе рубина и каква бе изненадата им да
прочетат върху него името на Тигърчо. Оказа се, че за всеки беше
предназначен именно камъкът, който най-много му харесваше!
– Това е подарък от някой, който ни познава добре – отбеляза
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КРАЙ

Царя

и

Царицата

на

