


Подготовка за играта
 

1. Разгъни картата на приключението и я разгледай. Там са отбелязани местата, 
които можеш да посетиш по време на играта.

2. Маркерът е у теб, нали? С него ще записваш цифри върху картата. Но знай, 
че той не е като другите маркери, а е вълшебен! Наистина! Опитай и се увери. 
Напиши нещо върху картата. Сега го изтрий със суха кърпичка или с парче плат — 
написаното мигом ще изчезне!

3. Сега разгледай тази книжка. Тя е НЕОБИКНОВЕНА и е разделена на „епизоди“ 
с номера от 1 до 95. Те НЕ СЕ четат един след друг, а по специален ред, който 
зависи от твоята игра. Ако не си чел приказка-игра досега, знай, че не е никак 
трудно — достатъчно е само да следваш указанията в текста, изписани с червен 
цвят.

4. Увери се, че всички картички с вълшебни предмети са в кутийката си. В началото 
на приключението ти не притежаваш нито един от тях. По време на играта ще 
имаш възможност да спечелиш някои от картичките и да ги използваш.

5. Знай, че почти по всяко време можеш да сложиш играта на пауза. Когато се 
измориш, е достатъчно да прочетеш „Как да поставя играта на пауза“ в края на 
тази книга.

6. Ако срещаш някакви проблеми, просто потърси малко помощ от някой възрастен.

 Продължи на ВЪВЕДЕНИЕ.

 Помръднах мустачки и наострих уши. Дали всички спяха? Вирнах носле 
— влажният въздух миришеше на козина, дървесина и на... на още нещо. Нещо 
различно и непознато. Озърнах се. Мама хонтолул, татко хонтолул и сестричка 
хонтолул спяха. Чичо хонтолул, леля хонтолул, баба хонтолул и така нататък, и 
така нататък, та чак до пра-прастария дядо хонтолул — всички спяха. Никой не 
подозираше, че бях решил да избягам. Надигнах се на лапички и лъч проблесна 
в бялото на гушката ми.  Щях да направя нещо велико: да съм първият хонтолул, 
напуснал Та-вана!
 Никой никога не го беше правил, защото всички хонтолули се страхуват от 
света на сенките. През деня, по светло — сенките дебнешком изпълваха тавана. 
Дълги и криви, дебели и тъмни или пък прозрачни, почти невидими. Сенките бяха 
всичко, което виждахме от света навън. О да, пра-прастарият дядо хонтолул 
разказваше легенди, че някога в света на сенките живели Човеците. Те били 
огромни, всесилни и всемогъщи същества, които подчинявали всичко, но нещо се 
случило и те изчезнали завинаги. Никой не му вярваше… освен мен! Аз щях да 
разбера какво се е случило с тях!
 Взех за спомен хонтолулската си играчка и я мушнах в коремното си джобче. 

Подскочих на близката греда и се затичах. Сърчицето ми затупка бързо-бързо.

 Ти спечели предмет! Отвори кутийката с вълшебните картички. Намери 
тази, на която пише „хонтолулска играчка“, и я вземи.

Достигнах границата на тъмата със светлината, между света на хонтолулите и 
света на сенките. Сърчицето ми подскачаше, сякаш ще се пръсне. Светът навън, 
непознат, странен и чужд, стана по-страшен откогато и да било — свят на сенки, 
тъмни твари и мрачни господари. Оставях зад себе си уюта на всичко познато 
— мириса на мокра майчина козина, грижовните лапички и обичта. За момент 
си помислих, че съм станал като леля хонтолул, която я хапеше лудото. Тя не 
знаеше какво прави, говореше някакви неразбираеми неща, сновеше по гредите и 
постоянно търсеше в коремното си джобче нещо, което не беше там. Беше ли ме 
захапало и мен лудото, та да избягам от семейството си право в лапите на сенките 
и тъмните твари? Та те сигурно щяха просто да ме изядат заедно с козината и край 
с мен. Крачетата се разтрепериха сами-ми-ми-мички.
 Едва подадох носле навън и в очичките ми 
блесна светлина. Замижах и след малко 
ба-а-а-вно ги отворих и видях, и видях… свят тъй 
невероятен, че думи нямам да го опиша! Беше 
толкова странен, че сякаш нищичко познато 
не виждах! Покрив нямаше. Стени нямаше. 
Имаше под, но съвсем различен от познатия 
— далеч, далеч под мен, обрасъл с гигантски 
косми, разнородни космалаци и космища, 
по-високи и от най-високия хонтолул. А сред 
космалаците стърчаха гигантски пръчки, сто 
пъти по-големи от бастуна на пра-пра-дядо 
хонтолул! Далеч напред каменни плочи, като 
тези на покрива от познатия ми дом, 
стърчаха нагоре, но и те сто пъти по-
големи! Високо-високо блещукаха 
милиони точици от светлина, а сред тях 
грееше и един едър кръг — но не цял, а 
отгризнат! Под него всичко се белееше — 
косми и космалаци, гигантски пръчки 
и каменни плочи, и други неща, 
огромни и непонятни, по-високи от 
всичко друго. Кой знае кой и кога ги 
е създал. И между всичко това пъплеха 
те — сенките и тъмните твари. Дълги и 
криви, дебели и тъмни или пък прозрачни, 
почти невидими. Сенките и тъмните твари 
изпълваха всичко навън.
 Затворих очички за миг, плюх си в 
коремното джобче, против страх, пък и за късмет, 
и заслизах по стената.

 Продължи на епизода с номер 1.



Време е за приключение!

 Използвай маркера и под всяко място на картата запиши съответното 
число.

 Под “Вековното дърво” запиши 53.
 Под “Вятърната мелница” запиши 5.
 Под “Старата къща” запиши 70.
 Под “Подземният кладенец” запиши 23.
 Под “Скалните дупки” запиши 58.
 Под “Тайнствената яма” запиши 14.
 Под “Разрушеният хамбар” запиши 45.
 Под “Каменното свлачище” запиши 66.
 Под “Оградната стена” запиши 38.
 Под “Загадъчните хълмчета” запиши 82.

 Избери си място, което искаш да посетиш. Виж кое число е записано под 
него и отгърни книгата на епизода с този номер.

  Хоп-хоп и хоп — изкачих се по камъните. Посрещна ме нещо високо, като 
стена в стената, но миришеше като гредите на Та-вана. Изглеждаше, сякаш може 
да се отваря, а от него стърчеше някаква джунджурийка, някакъв механизъм с 
дупка. Хммм... дали  трябваше да мушна нещо вътре? Но първо, как да го достигна? 

Беше на височина поне колкото два хонтолула.
 Огледах се наляво и забелязах една греда, която стърчеше от камъка. 
В края ѝ беше закрепена друга греда, която достигаше съвсем близо до 
механизма. Набързо се покатерих и стигнах до джунджурийката. Огледах 
дупката. Имаше странна малка форма. Дали имах нещо, което да мушна 
вътре?

 Разгледай спечелените от теб картички.
 Ако имаш картичка „магически ключ“, можеш да го използваш. 

Премини на епизод 21.
 Ако имаш „шип от бодливец“, можеш да пробваш с него. 
Продължи на 17.

 Ако имаш и двете, можеш да избереш коя да използваш.
 Ако нямаш никоя от тях, е време да се върнеш на 
картата, за да ги потърсиш. Изтрий числото 2, 

написано до стълбите, и запиши на негово място 
25. А сега избери ново място на картата, което да 

посетиш, виж кое число е записано там и прочети 
съответния епизод.

 Вървях гордо изправен към висооките пръчкалаци пред мен, препасал лъка, 
и от нищо не ме беше страх. Сенки ли, ха — само да ми дойдат!
 — Ти сянка ли си? — рекох самоуверено на една сянка, която трептеше до 
мен на пода.
 Изведнъж тя се разду, нарасна и се надвеси върху ми.
 — Ох, аз, такова... — започнах да се оправдавам, — не исках нищо лошо да 
кажа.
 — Бух! Бух! Бух! — засмя се Сянката.
 Олеле! Нещо шумна в пръчкалаците. Издигна се от един от тях и се понесе 
във въздуха. Сянката го последва.
 „Ох, защо ми трябва да говоря глупости — рекох си аз и си плюх в джобчето. 
— Направо съм като леля хонтолул понякога“.
 Бях стигнал до мястото. Пръчището стърчеше точно там, където бе обяснил 
слепият дългонос. Приближих се и започнах да го оглеждам отвсякъде. От него 
висяло нещо малко, но къде? Нямаше нищо, нито отляво, нито отдясно. Обиколих 
го веднъж. Пак нищо. Спрях и се изправих.
 „Първото правило е — спомних си гласа на дългоноса, — когато не виждаш, 
подуши!“ Навирих носле във въздуха. Миришеше на дървесина, но и нещо друго. 
На някакво малко обещание. Миришеше на парченце живот. Това сигурно беше 

„жълъдът“. Ето го! Тооолкова високо. „Сега да видим става 
ли от мен истински воин“ — рекох си аз. Прицелих се със 
стрелата, както ме бе научил дългоносът, и стрелях.

 Браво! Ти спечели предмет. Отвори кутийката, намери 
картичката, на която пише „жълъд“, и я вземи.

 Изтрий числото 3, което е записано под мястото в 
момента. Тук няма какво повече да направиш. 

 Избери  накъде да се насочиш по картата. Виж кое 
число е записано там и отгърни книгата на епизода с 
този номер.

 Пак приближих странните бабунки. Дали този сляп дългонос ги беше 
направил?
 — Премина ли второто изпитание? — чу се познатият ми глас отдолу.

 Разгледай спечелените картички.
 Ако си преминал успешно изпитанието и имаш „показващо парченце“, 

продължи на 84.
 Ако все още не си открил как да преминеш второто изпитание, се върни на 

картата и избери ново място, което да посетиш, виж кое число е записано 
там и прочети съответния епизод.



 Подът се издигаше и издигаше, на места — направо като стена. Лапичките 
се разтрепериха от умора. 
 А най-високо ме очакваше най-невероятното и най-голямото здание, което 
бях виждал. Там стърчаха четири гигантски лапи, а в основата му беше плъзнала 
страховита сянка, и тя с четири лапи. Поспрях, за да починат и крачетата, и 
сърчицето, което се беше разхлопало. Погледнах към светещия отгризнат кръг — 
изглеждаше някак самотен и чужд. Зад мен нещо мръдна — лапите на сянката ли 
бяха? Вирнал носле във въздуха, продължих да се изкачвам. Заобиколих голямата 
сянка толкова отдалеч, че се озовах чак от другата страна на зданието, където 
зееше огромен отвор.
 Внимателно пристъпих натам, туп-туп с лапичките. Изведнъж се отвори цял 
нов свят, пълен с чудесии — и със спотайващи се между тях сенки. В същия миг 
нещо изсъс-с-ска. Нещо се приплъзна, усука се и изпълзя от ъгъла, съскайки. 
Съществото нямаше козина, беше гладко и лъскаво като опашката на Рики — 
самотният плъх. Цялото си беше направо една великанска опашка!
 — С-с-с-дравей, с-с-събратко — каза плъзгащият съскач.
 — С-с-с-дравей — отвърнах аз и потреперих.
 — С-с-сигурно търс-с-сиш да с-с-смелиш браш-ш-шно? — попита съскачът.
 — Какво? — Нищо не можех да му разбера.
 — С-с-саш-ш-штото не с-с-става — поясни плъзгащият съскач и довърши, 
без въобще да съска: — Колелата на мелницата не работят.
 — Какво не работи?
 — Въртяш-ш-штите с-с-се неш-ш-шта — отговори плъзгащият съскач и изви 
тяло нагоре.
 — Защо?
 — С-с-сигурно ис-с-ска да с-с-се с-с-смаже с вос-с-сък.
 Косъмчетата на ушичките ми щръкнаха. Вдигнах тревожно глава. Сред 
изпълващите всичко сенки две огромни зъбчати колелета опираха едно в друго.
 — Въртяш-ш-штите с-с-се неш-ш-шта — повтори съществото и си захапа 
опашката, тъй че се превърна в обръч. — С-с-самс-с-сара.

 Разгледай картичките, които си спечелил.
 Ако имаш картичка „восък“, можеш да го дадеш на плъзгащия съскач. Премини 

на епизод 6.
 Ако нямаш картичка „восък“, можеш:

  Да помолиш съскача да разгледаш горе — там при огромните колелета 
със стърчащи зъби. Продължи на епизод 8.
  Да се върнеш на картата. Тогава изтрий числото 5, което е написано 
в момента под „Вятърната мелница“. Запиши на негово място числото 12. 
А сега избери друго място на картата, което да посетиш. Виж кое число е 
записано там и отгърни книгата на епизода с този номер.



 Извадих „восък“-а от джобчето си и го подадох на плъзгащия съскач.
 Върни картичката „восък“ в кутийката.

 — Това вос-с-сък ли е? — учуди се той и вдигна глава към мен.
 — Ами да — отговорих аз. — Така ми казаха онези същества.
 — А те откъде с-с-снаят?
 — Ами.... — зачудих се аз — и на тях някой им е казал! — досетих се изведнъж.
 Съскачът тупна восъка на пода и го цапна с опашка. След това се завъртя в 
кръг и го смачка. Увиваше се и увиваше, докато не го направи съвсем тънък. След 
това изведнъж го засмука и... го глътна целия!
 — Ама, какво направи?! — учудих се аз. — Нали беше за въртящите се 
неща?
 — Мъс-с-смас-с-с — отговори ми той.
 След това изплю восъка и каза:
 — Не мога да със-с-скам със пълна ус-с-ста. Пос-с-ледвай ме!
 Плъзгачът отново глътна восъка и се плъзна нагоре. Затичах се след него. 
Тук горе сенките надничаха отвсякъде — бяха станали по-многобройни.
 Съществото бутна с опашка едно камъче и то изс-с-съска, а от него мигом 
изскочи светлинка!
 — О, това е с-с-съскащото камъче. Вземи го, ако ис-с-скаш. Аз и без него 
с-с-съскам дос-с-статъчно.
 Наведох се, взех камъчето с лапичка и го разгледах.

 Браво! Ти спечели предмет. Отвори кутийката с 
картичките. Намери тази, на която пише „съскащо 
камъче“, и я вземи в себе си.

 Плъзгачът се плъзна върху един от кръговете и започна да 
плюе малки парченца восък. Докато го наблюдавах с интерес, 
отвън нещо се изкряска. Наострих ушички и косъмчетата 
им щръкнаха. Заслушах се. Нещо шумолеше в далечината, 
нещо дращеше някъде под нас, но крясъкът не се повтори. 
Най-после съскачът приключи това, което правеше, уви се 
около едно по-малко колело и рече:
 — С-с-стана с-с-страхотно!

 — Но как? — учудих се аз. — Нали трябваше да се завъртят?
 — Ще с-с-се с-с-авъртят, но трябва вятърът да зас-с-свири.
 — Вятър ли? Да засвири? — не разбрах аз.

 Разгледай картичките, които си спечелил.
 Ако имаш картичка „вятърна свирка“, можеш да я дадеш на плъзгащия 

съскач. Премини на епизод 11.
 Ако нямаш картичка „вятърна свирка“, е време да се върнеш на картата. 

Изтрий числото, което е написано в момента под „Вятърната мелница“. 
Запиши на негово място числото 27. Избери друго място на картата, което 
да посетиш. Виж кое число е записано под него и прочети съответния епизод.

 Едва на половината път нагоре вече бях толкова изморен!  Далеч под мен 
подът се люлееше. Лапичките стиснаха с все сила процепите в стената. Усетих 
телцето си слабо и беззащитно. Сърчицето задумка, а после примря. 
 Само още една лапичка. И още една лапичка. И още една. Не гледай надолу, 
гледай нагоре. Едната лапичка, после другата. Следващия камък, следващия 
процеп, за който да се хвана. Само така щях да стигна до горе. Гледай само 
следващата стъпка. Следващата цел. Почти бях стигнал до горе, но тогава нещо 
се случи и едва не паднах.
 Едно голямо бяло същество се плъзна във въздуха и една тъмна твар 
пропълзя по пода. Много се изплаших и за малко да изпусна последния камък. Но 
с лапичка сграбчих горната му част, придърпах се и  тупнах от другата страна. 
 Изправих се и изтръсках козинката си. Наострих уши. Нищо не се чуваше. 
Миришеше на стара дървесина и на самота. Миришеше на неизмита козина и на 
нещо забравено. Огледах се в тъмата. Този свят наистина приличаше толкова 
много на моя дом! Стари греди по пода, каменни стени и покрив. Но в него нямаше 
спящи хонтолули. Нямаше похъркващи баби и бълнуващи лели. Нямаше малки 
хонтолулчета, които да порастнат и да преборят сенките насън. Нямаше нищо и 
никой.
 Натъжих се за мама хонтолул и татко хонтолул, които може би вече ме 
търсеха. И за сестричката ми. Една сълзичка се търкулна от оченцето ми. 
 „Не! — казах си аз. —  Ти си един смел хонтолул.” Обърсах я с лапички и се 
изправих на задни крачета. Огледах се отново и пробягах по едната греда, после 
по другата — напред и назад. Тогава едва не се спънах в нещо. Вдигнах го и го 
огледах. Беше малко по-голямо от купичките, с които събирахме вода от покрива. 
Но беше прозрачно и имаше капак, а от едната си страна — странни рисунки, май 
че магически! Уау, каква находка!

 Браво! Ти спечели предмет. Намери картичката, на която е написано 
„вълшебна купичка“, и я вземи.

 Потърсих още съкровища, но намерих само непотребни неща 
— дори не знаех какви са. Вече бях обходил всички греди. Ако 

тук някога бяха живели хонтолули, трябва да е било 
много отдавна. Нямаше никакви следи от тях.

 Време е вече да напуснеш това 
място — тук няма нищо 

друго ценно. Изтрий 
числото 7, написано 

до тавана, и избери 
ново място на картата, 

което да посетиш
 Виж кое число е записано 

там и прочети съответния 
епизод.



 Плъзгачът кимна с глава и се плъзна по каменните плочи 
нагоре. Заподскачах след него. Великанската опашка се усукваше ли, 
усукваше, сякаш заобикаляше дебнещите отвсякъде сенки. Замириса 
на нещо сладникаво, на прах и на спомени. Облизах муцунка.
 — Ти с-с-спомняш ли си като с-с-си бил малко с-с-смокче? — 
попита плъзгащият съскач.
 — Малко с-с-смокче ли? —  учудих се аз. — Не съм бил малко 
с-с-смокче.
 — О бил с-с-си, бил с-с-и, но прос-с-сто не помниш! Виш-
ш-ш, когато аз бях малко с-с-смокче — заразказва съскачът, —  
една вечер прис-с-стигнаха Човеците.
 — Човеците ли? — въодушевих се аз.
 — Да, ужас-с-сни с-с-същества!
 — Но как така?
 — Така, развикаха с-с-се „С-с-смия, с-с-смия!“ и ме погнаха. —  А не виждат 
ли, че с-с-съм с-с-смок!
 Стигнахме. Оттук кръговете изглеждаха още по-огромни, а от стърчащите 
им зъби, направо, бр-р-р, настръхваше ми козинката. Сенките се сгъстиха.
 — Но Човеците не са ли били добри? — попитах аз.
 — Били с-с-са добри, но с-с-са забравили какво е да с-с-си малко с-с-смокче.
 — А те били ли са? — попитах аз.
 — Били с-с-са, били с-с-са, в някой друг живот, но прос-с-сто не помнят!  
 — Колелото с-с-се върти! — изсъска плъзгачът и се усука около по-малкия 
кръг. — С-с-самс-сара!
 Приближих се да видя отблизо какво прави и без да искам ритнах едно 
камъче. То изс-с-съска и от него изскочи светлинка!
 — А, това ли? Вземи го, ако ис-с-скаш. Това е с-с-съскащото камъче. Аз и 
без него си с-с-съскам дос-с-статъчно.
 Наведох се, взех камъчето с лапичка и го разгледах.

 Браво! Ти спечели предмет. Отвори кутийката с картичките. Намери тази, 
на която пише „съскащо камъче“, и я вземи.

 — Въртяш-ш-штите с-с-се неш-ш-шта — повтори 
плъзгащият съскач. — Трябва им вос-с-сък.
 — Вос-с-сък — повтарях си аз и заслизах внимателно 
надолу. Къде ли да го търся?

 Изтрий числото, което е написано в момента под 
„Вятърната мелница“. Запиши на негово място числото 
26. 

 Избери друго място на картата, което да посетиш. 
Виж кое число е записано под него и отгърни на епизода 
с този номер.

 На места подът се издигаше, а после се спускаше. На едно такова издигнато 
място стърчеше пръчището, за което ми бе разказал дългоносът. Едната стрела се 
подаваше от джобчето и ми пречеше да виждам добре. Измъкнах я и я поставих 
в лъка. Вдигнах муцунка и затърсих. „Ябълка“ — нали така го беше нарекъл 
дългоносът?
 Нещо кръгло висеше на една от пръчиците, щръкнали от голямото пръчище, 
но дали беше това? Наместих стрелата в лъка и стрелях. Тя профуча покрай него 
и излетя в далечината. Ох!

 Изтичах и си взех стрелата обратно. „Сега ще бъде по-
добре“ — рекох си  и отново стрелях. Стрелата профуча още 
по-далече.
 Взех я отново и пак я наместих в лъка. В последния 
момент стиснах очички и стрелях така, без да виждам. Чу се 
странен звук и нещо ме цапна по главата. Ауч! Отворих очи 
— „ябълката“ беше скочила направо в джобчето ми.

 Браво! Ти спечели предмет. Отвори кутийката, намери 
картичката, на която пише „ябълка“, и я вземи.

 Изтрий числото 9, записано под мястото в момента. 
Тук няма какво повече да направиш. 

 Избери  накъде да се насочиш по картата. Виж кое 
число е записано там и прочети епизода с този номер.

 Огледах място, което бях избрал, за да поставя семките. Всеки хонтолул 
знаеше, че в пода не се дълбае, защото най-много да си счупиш ноктите, но 
дългоносът бе казал, че така трябва. Въздъхнах и пробвах. Изненадващо, 
лапичката потъна навътре, а ноктите ми се напълниха с нещо черно. Гребнах и с 
другата лапичка. Скоро на мястото се оформи дупка.
 Поставих вътре семките и запълних дупката с това, което бях изгребал. 
Стъпках го отгоре добре с крачета, както ми бе обяснил дългоносът, и зачаках. 
Сега нещо трябваше да се покаже. Чаках и чаках. Но колкото и да чаках, нищо не 
ставаше. Тогава се сетих, че дългоносът ми бе казал, че трябва да полея с вода и 
да посипя със  „звезден прах“.

 Върни картичката, на която пише „семки“, в кутийката.
 Разгледай спечелените картички. Ако имаш „купичка с вода“ и „звезден 

прах“, продължи на 19.
 Ако нямаш някой от двата предмета, изтрий числото 10, записано под знака 

„Х“, и на негово място запиши числото 30. Избери си ново място на картата, 
което да посетиш, виж кое число е записано там и прочети съответния 
епизод.



 Пръчицата се бе пооплела в козината на джобчето  и космите бяха влезли 
в някои от дупчиците. Извадих я внимателно, наострих ушички и я доближих до 
муцунката си.
 — Това с-с-свирка ли е? — изсъска плъзгачът.
 — Да — и гордо я показах. — Съществата ми я подариха.
 — С-с-съществата ли?
 — Да, тези, които ми дадоха и восъка. Съществата от дупките.
 Съскачът се замисли, но не каза нищо. Той се плъзна нагоре и все по-нагоре, 
докато не достигна един отвор. Оттам блестеше светлината на Ме-сечината. 
Последвах го и надникнах навън. Сърчицето ми се разтуптя. Пред очите ми се 
разкри цял нов свят, светът, който бях започнал да опознавам. Виждах кладенеца 
на Тао Мъх. Местата, където бях брал „билки“. Нападалите камънаци и дупките на 
онези странни същества.
 — С-с-свири, с-с-свирачо — каза плъзгачът. — Аз ще танс-с-сувам.
 Допрях пръчицата до муцунката си. Натиснах някои от дупчиците и духнах 
в нея. Оттам се разнесе най-тъжната песен, която някога бях 
чувал. От дупките в далечината ѝ отговори друга. 
Съществата пееха своите песни. И гласът на 
всяко разказваше собствената му тъжна 
история. Плъзгачът се изви и затанцува.
 — Те с-с-скърбят за Човеците — изсъска 
той. — Пеят, че били Богове, но с-с-сабравили 
това и с-с-сапочнали да правят лоши неща.
Песента на съществата се понесе във въздуха 
и изведнъж той се раздвижи! Погали козината 
ми и я разроши. Плъзгачът продължаваше 
да танцува. Високо горе една мрачен 
господар се спря над нас. Крачетата ми 
затрепериха. Сърчицето затупка бясно.
 — Не с-с-спирай да с-с-свириш! — 
изсъска плъзгачът и се уви около мен.
 Стиснах с все сила пръчицата и задухах 
още по-силно. Всички същества запяха. 
Въздухът са разбушува и разбунтува. 
И така сякаш помете мрачната твар, 
която се плъзна към далечината.
 — Няма нищо с-с-страшно — 
рече съскачът. — Това с-с-са прос-
с-сто облаци. Водата ис-с-чезва и 
с-с-става на облаци. Облаците с-с-
стават пак на вода. Вечен кръговрат! 
С-с-самс-с-сара!
 — Каква е тази с-с-самс-с-сара, 

за която все съскаш? — попитах аз, като спрях да свиря.
 — Не с-с-спирай да с-с-свириш! — скара ми се плъзгачът и аз духнах отново 
в пръчицата. 
 — Ето това — рече той — е с-с-самс-с-сара. Вс-с-сичко, което виждаш.
 Повеят се усили. Нещо зад нас проскърца. Огромните лапи на зданието се 
завъртяха във въздуха. Колелетата се задвижиха. Ме-сечината огря в далечината 
мястото, където живееха хонтолулите. Дома, от който бях избягал.
 Стана ми тъжно, спрях да надувам свирката и я подадох на съскача.
 — Ако ти трябва  — рекох аз, — за колелетата.
 — Те с-с-сигурно вече те търс-с-сят — рече той.

„Сигурно — помислих си аз. — Нашите направо са полудели“. 
 — Ако ти трябва — рече той и побутна с опашката към мен едно 

колелце, — за дома.

 Браво! Ти спечели предмет. Отвори кутийката с 
картичките и върни в нея „вятърната свирка“. 

Намери тази, на която пише „зъбато колелце“, 
и я вземи.

 Поздравления! Вече можеш да се 
върнеш у дома. Открий в долния ляв 

ъгъл на картата тази рисунка и 
напиши до нея числото 91. Това 

е домът на хонтолулите. Ако там 
вече си записал номерче, не променяй 

нищо.
 Изтрий числото, записано в момента 

под „Вятърната мелница“. Тук няма какво 
повече да направиш. Избери си накъде да 

се насочиш по картата и продължи натам.

 Приближих отново познатото здание с четирите неподвижни гигантски лапи. 
Високо, високо, на огромния тъмен таван светеха милиони дупчици.  От другата 
страна на зданието зееше отворът и ме очакваше.
 Приближих се и надникнах. Вътре ме посрещна познатия съскащ звук и свят 
на сенки и чудесии.

 Ако вече си открил картичката „восък“, можеш да го дадеш на плъзгащия 
съскач. Премини на епизод 6. 

 Ако нямаш картичка „восък“, но искаш да помолиш да разгледаш огромните 
кръгове със зъбите, продължи на епизод 8. 

 Можеш и просто да се върнеш на картата и да избереш друго място, 
което да посетиш. Виж кое число е записано там и прочети съответния 
епизод.



  Разглеждах звездния плод и се радвах на красотата му — блещукаше 
и осветяваше лапичката ми. Там, където го докосвах, козината ми 
ставаше съвсем бяла. Беше толкова красив. Също като мама хонтолул. 
Можех да го подаря на нея. Или пък на баба — тя също беше много 
грижовна и заслужаваше подарък.  Вече ми липсваха. Прибрах плода 
отново в джобчето си и продължих да се изкачвам към дома. 
 Струваше ли ми се или от Та-вана се чуваха множество гласове? 
Покачих се още. Не, не грешах. Отвътре идваха най-различни гласове 
и гласчета. „Сигурно са се разбудили и ме търсят“ — рекох си аз. Как 
ли ще реагират, когато им разкажа къде съм бил? Стигнах до процепа 
и се проврях вътре. А там цареше голяма суматоха.
 Повечето хонтолули се бяха разбудили и се щураха насам-натам. 
Бяха събрали по-малките хонтолулчета да спят заедно, а възрастните 
се бяха скупчили в другия край. Никой не ме забелязваше.
 — Ох, момчето ми, милото ми момче! — тюхкаше се баба хонтолул.
 — Никой ли не е видял какво се е случило? — попита татко хонтолул.
 — Всички са спяли, скъпи — рече майка ми.
 — Ох, момче, защо ни остави — ридаеше баба ми, а около тях се 
тълпяха още хонтолули.
  Явно си мислеха, че нещо се е случило с мен. Стана ми мъчно и 
рекох:
 — Хей, аз съм тук!
 — А, ето те и тебе — рече баща ми и дори не ме погледна.
 — Миличък, вече си достатъчно голям, за да знаеш — рече майка 
ми. — Чичо ти хонтолул не е никак добре. Нещо се е случило тази 
вечер, но не знаем какво.
  Аз се приближих и се промуших между лапичките на баба 
и мама хонтолул. Бяха сложили чичо хонтолул да легне на една 
от гредите. Той изпъваше лапички и после пак ги свиваше. Не 
изглеждаше никак добре, а козината му се беше омазнила. 
Приближих се, взех лапичката му и я стиснах. Тялото му се изпъна 
и замря. В далечината на Та-вана започнаха да се чуват песни за 
сбогуване. Някои от хонтолулите вече се приготвяха да изпратят 
чичо в света на сенките.
 — Не, не си отивай — прошепнах аз и стиснах още по-здраво 
лапичката му. Бръкнах в джобчето, без никой да ме види и извадих 
философското камъче. Сложих го в лапичката му и я затворих.
 „Човеците вярвали, че то има чудодейни свойства“ — беше 
казал дългоезичникът. А дали наистина беше така? Дано имаш 
чудодейни свойства, моля те камъче, дано, дано. Чичо хонтолул 
беше вечно отнесен и заплеснат, но бе добряк. Когато отидех 
при него, той ме слагаше на коленете си и ми разказваше най-
невероятните небивалици, които някой можеше да измисли. 
Веднъж ми бе разказал, че едно време хонтолулите имали опашки, 

но те опадали, защото вече не им трябвали. Представяте ли си — да ти падне 
опашката! Не може да бъде!
 Усетих как лапичката му стисна философското камъче и козината му сякаш 
промени цвета си. Чичо хонтолул бавно отвори очи. Вече изглеждаше много по-
добре.
 — Ох, момчето ми! — извика баба хонтолул и се хвърли отгоре му. — Мислех, 
че вече си заминал.
 — Полека, полека, ще ме задушиш — рече чичо ми.
 Баба хонтолул внимателно се отдръпна от него и погали козината на челото 
му. Чичо ми обърна глава, направи знак да се наведа и прошушна в ухото ми:
 — Всичко е заради камъчето, нали?
 — Да — казах тихо аз. — То е вълшебно.
 — Видях те — рече той и ми смигна. — Когато тръгваше.
 — Шшт... — прошушнах му аз. — Нека си остане между нас.

КРАЙ
(Прочети “Приключване на играта” в края на книгата)



 Пробягах бързо. Наоколо по пода почти не растяха косми, а на много места 
изобщо нямаше. Бяха голи като новороден хонтолул. Приближих тайнствената 
дупка отдалеч, когато забелязах, че е пълна със сенки, а в нея се боричкаха тъмни 
твари. Сърчицето ми затупка. Бяха десетки. Спрях на сто лапички разстояние от 
дупката и реших да не се приближавам повече.
 — Воала! — извика някакво същество и изскочи от дупката, изплашвайки ме 
до смърт.
 Беше едро колкото хонтолул и почти цялото му тяло бе покрито с бодли. То 
направи учтив поклон:
 — На вашите услуги, мосю Дьо Тара Лу Лиеж! — каза бодливецът.
 Аз не знаех какво трябва да кажа и също леко се поклоних. Бодливецът 
се поклони още по-ниско. И аз се поклоних по-ниско. Съществото изчака малко, 
после завъртя лапичка няколко пъти и се поклони само до долу. И аз направих 
същото.
 — Извинете, вашето име и титла, не разбрах? — попита бодливецът.
 Не знаех какво да отговоря. Какво ли трябваше да кажа?
 — Ахааа — обади се отново съществото. — Разбирам, разбирам. Дали сте 
обет да запазите рицарското си име в тайна, нали? Отказали сте се от титлата си 
дори?
 Нямах представа за какво говори, но не исках да се изложа и кимнах в знак 
на съгласие.
 — Разбирам, разбирам. Сигурно, за да спечелите дамата на сърцето си? 
Шерше ла фам, така да се каже!
 — Вижте, аз сигурно не знам... — започнах внимателно.
 — О, разбирам, разбирам — прекъсна ме бодливецът, — не можете да 
говорите за това. Ще ви споделя една малка тайна. И аз не мога да говоря за това! 
Но и аз шершервам моята фам, търся своята дама, своята женска, мадмоазел Дьо 
Тара Лу Лиеж, така да се каже. 
 Той впери очички в отгризнатия кръг високо горе и извика: „О, мон амур, само 
теб обичам, знай!“ — след което падна в дупката, а след малко отново изскочи 
оттам.
 — Да тръгнем заедно в боя, мой тайни побратиме! — каза съществото. — 
Имате ли меч?
 — Какъв бой? Срещу какво? — попитах аз.
 — Как срещу какво? — учуди се бодливецът. — Срещу тъмните твари, срещу 
тези създания на мрака, които са победили Човеците!
 Съществото скочи и зае бойна стойка.
 — Ха — извика то и отскубна един от шиповете от гърба си. — Ето го и моя 
меч! Напред!
 Заразмахва своя бодил, след което се впусна във въображаем двубой с 
невидим противник и заподскача напред-назад. Клякаше, прибягваше и бодеше 
въздуха.
 — Муш, муш и туш! — извика накрая победоносно. — И така, къде е твоят 
меч, а, муш, муш?

 Разгледай картичките, които си спечелил.
 Ако имаш картичка „мечът с хилядата остриета“, можеш да го покажеш 

на бодливеца. Премини на епизод 15. 
 Ако нямаш картичката, можеш:
 Или да си признаеш, че нямаш меч. Продължи на епизод 16.
 Или да се върнеш на картата. Тогава изтрий числото 14, което е написано в 

момента под „Тайнствената яма“. Запиши на негово място числото 36. А сега 
избери друго място на картата, което да посетиш. Виж кое число е записано 
там и отгърни книгата на епизода с този номер.



 Огледах се и бръкнах в джобчето си.
 — Ето, виж! — казах аз и измъкнах меча.
 — Но, мосю, сър... — и бодливецът притеснено закърши лапички.
 — Да, знам — прекъснах го аз. — Няма никакви остриета.
 — О, разбирам, разбирам — въодушеви се той. — Те са толкова тайни, че са 
чак невидими!
 — Да, как познахте? — учудих се аз.
 — Защото най-важното е невидимо за очите. Нали така? Като любовта! О, 
амур, амур! — и той пак погледна към светилото над нас. След малко рече:
 — Този меч е толкова тайнствен и толкова невидим, ...че най-добре го 
запазете за себе си.
 Бодливецът се присегна към гърба си и, ауч!, отскубна още един бодил!
 — Аз ще се сражавам с два меча — рече той. — Легенди ще се разказват за 
мосю Дьо Тара Лу Лиеж и неговия безименен спътник! Разбира се, моите мечове 
не са вълшебни като вашия, но все пак... 
 Той скокна високо, размаха двата шипа и започна да се дуелира с 
въображаеми противници ту вляво, ту вдясно.
 — Муш, муш и туш! За мен е чест да ви следвам — рече той и ме ритна в 
дупката.
 Хей! Претърколих се презглава, надолу и все надолу. Някъде зад мен се чу 
далечен вик: 
 — Идва-а-ам!
 — Ху, ху, ху — изсмяха се няколко тъмни твари.
 — Бу-ху-ху — пригласиха им други.
 — Обкръжени сме — каза зад мен бодливецът.
 Разтреперих се и се свих на кълбо. Протегнах лапичка напред, размахвайки 
меча без хилядата остриета. „Ох, не виждате ли, че съм в смъртна опасност, 
покажете се, покажете се, хиляди остриета — започнах да се моля аз. — Поне 
сто или десет, или поне едно!“ Лапичката натисна нещо върху меча. Той изтрака 
и подскочи в нея. Отворих веднага очи. От меча наистина стърчаха най-много 
сто остриета! Прави и криви, двойни и единични, остри и тъпи — едно острие са 
разделяше на две, а друго завършваше с три зъба. Четвърто и пето бяха завити 
като парчета дървесина, каквито хонтолулите издялкваха с нокти. Седмо и осмо 
стърчаха от другия му край. А девето острие дори светеше!

 — Уау! Светлинен меч! — чу се глас зад мен. — 
Легендите са верни!

Аз се изправих и размахах меча с хилядата 
остриета. Мрачните твари мигом се отдръпнаха. 
Вдигнах меча високо, за да го видят добре. 
Остриетата проблеснаха на светлината. 
Наперих се и тръгнах към тях, а те бързо се 
изпокриха — която където намери.
 — Невероятно! Победа, победа! — 

развика се мосю Дьо Тара Лу Лиеж.
 — Дайте ми този меч, да не се нараните — рече той и ми го измъкна от 
ръцете. — Вашата смелост е несломима! 
 Като рече това,  той ме вдигна във въздуха и ме сложи на раменете си. 
Дупето ми, цялото, се набоде на шиповете му.
 — Ауч! — извиках аз. — Боде!
 — Боде наистина! С хиляди остриета!  — отговори той и запълзя извън 
дупката, носейки ме на раменете си.  Най-после стигнахме до горе, а той ме свали 
на пода и се тръшна уморен.
 — Амм — започнах аз, — може ли да ми върнете меча?
 — О, нима вие искате да оставите бедния мосю Дьо Тара Лу Лиеж без 
никаква защита? Разбирам, разбирам. Тръгвате си, напускате ме и ме оставяте на 
произвола на тъмните сили. Беззащитен! О, клетникът аз, о, мизерабле!
 Той седна на един камък и се хвана за главата.
 — Но вие имате два меча! — възразих аз.
 — Да, така е наистина. Но за какво са ми два меча? Ето ви единия!
 И той тържествено ми връчи един от откъснатите си шипове.

 Браво! Ти спечели предмет. Отвори кутийката, намери 
картичката, на която пише „шип от бодливец“, и я вземи.

Съществото отново седна на камъка и се хвана за главата.
 — Разбирам, разбирам. Ще ме оставите без легендарния 
меч. О, клетникът аз, о, мизерабле!
   Стана ми мъчно. Съжалих го и реших все пак да му подаря 
меча с хилядата остриета.
 — Наистина ли? — и той се оживи. — О, мосю, лорд, сър. 
Вие сте толкова благороден! Но вашето благородство няма 
да остане невъзнаградено!
   Той се разшумоли, като разрови част от пода до себе си. 

Измъкна едно остро парче от нещо, завъртя го и то изведнъж засвети!
 — Парченце любов — каза той и посочи към светилото горе. Притисна го до 
сърцето си и ми го подаде. 
 — О, мосю, то показва истинската ти същност!

 Браво! Ти спечели предмет. Върни картичката „мечът 
с хилядата остриета“ в кутийката. Намери картичката, 
на която е написано „показващо парченце“, и я вземи.

 Успех! Ти се справи чудесно с мисията на мосю Дьо 
Тара Лу Лиеж. Изтрий числото, записано в момента под 
„Тайнствената яма“. Тук няма какво повече да направиш.

 Сега е добър момент да починеш. Ако искаш да 
направиш пауза, е достатъчно да прочетеш „Как да 
поставя играта на пауза“ в края на тази книга.

 Ако ли пък не, избери накъде да се насочиш по картата 
и продължи натам.



 — Ами аз, нали разбирате... — започнах отдалеч.
 — Ооо, разбирам, разбирам — прекъсна ме бодливецът. — Вие искате да 
тръгнете пръв! Вашата смелост е несломима!
 Той ме заобиколи и почна да ме тика напред към дупката. Няколко сенки 
изпълзяха от нея. Аз забих лапички в пода и спрях. Обърнах се и казах:
 — Но аз нямам „меч“!
 — Че закъде сте тръгнали без меч? И то пръв!

Бодливецът свъси муцунка. „Ауч!“ — извика той и отскубна 
още един от шиповете си.
 — Нека този меч да ви служи вярно! По време на война и 
по време на любов! О, мон амур!
   Бодливецът се сети нещо и загледа светещия полукръг.

 Браво! Ти спечели предмет. Отвори кутийката, 
намери картичката, на която пише „шип от бодливец“, 
и я вземи.

 — Време е да тръгваме! — каза мосю Дьо Тара Лу Лиеж 
и отново започна да ме тика към дупката.
 — Добре, добре, тръгваме, но май само аз тръгвам, а вие 
не таковате! Криете се зад мен.

 — Аз! Да се крия? — засегна се бодливецът. — Нивга! Вие обиждате 
рицарската ми чест! Мосю Дьо Тара Лу Лиеж никога не се крие! Напред! Да 
препуснем към сенките! — извика той и скочи на гърба ми. — Дий!
 Двамата се катурнахме надолу в дупката. Едната ми лапичка... Ох! Ох! 
Боде! Тум-тум-тум, търкулнахме се презглава и спряхме чак на дъното.
 — У-у-у — изви една тънка сянка.
 — Бу-у-у-у — изсмя се друга дебела сянка
 — Му-у-у-у — измучаха хиляди сенки в далечината.
 Бодливецът скочи на крака, обърна се наляво, обърна се надясно и извика:
 — Те идват отвсякъде! Те са десетки, не — стотици, не — хиляди! Мосю Дьо 
Тара Лу Лиеж и неговият безименен спътник са заобиколени! Спасение няма! Да 
бягамееее!
 Бодливецът ме сграбчи за козината и ме задърпа нагоре.
 — Ауч, скубеш ме! — извиках аз, но бодливецът не спря. 
 Продължи да ме тътрузи, докато не ме измъкна от дупката.
 — Няма друг начин — каза бодливецът и се тръшна уморено на дупето 
си. — Те са хиляди! Трябва да намериш легендарния рицарски меч с хилядата 
остриета.
 Той се примъкна до мен и ми подшушна в ухото:
 — Ще ви издам една тайна. Той е на едно място, което е толкова тайно, че 
и аз не знам къде е, защото е под земята.

 Време е да потърсиш тайното място на картата. Изтрий числото, което 
е написано в момента под „Тайнствената яма“. Запиши там числото 92. 

 Избери друго място на картата, което да посетиш. Виж кое число е 
записано там и отгърни на епизода с този номер.

 Наведох се и разгледах дупчицата. Опитах се да надникна вътре, но там 
имаше само едно тъмно. Измъкнах шипа на мосю Дьо Тара Лу Лиеж и се усмихнах 
наум. Бучнах го в дупчицата и започнах да мушкам нагоре-надолу. И хоп!, изведнъж 
нещо изщрака и преградата се отмести.

 Продължи на 73.

 Приближих познатите бабунки внимателно, оглеждайки се да не би някоя 
тъмна твар да се е скрила наоколо. Подуших въздуха, трепнах с мустачки и 
затърсих дългоноса.
 — Успя ли? — чу се един глас отдолу и той изникна пред мен.

 Разгледай спечелените картички.
 Ако имаш както „жълъд“, така и „ябълка“, продължи на 83.
 Ако ти липсва някой от тези предмети, върни се на картата, за да ги 

потърсиш. Избери ново място, което да посетиш, виж кое число е записано 
там и прочети съответния епизод.

 Изсипах водата от купичката на мястото, където бях поставил семките, и 
мислено благодарих на Тао Мъх. След това поръсих няколко прашинки от звездния 
прах, който бях открил благодарение на бялото същество.
 Седнах на дупето си и зачаках. Колкото и да чаках обаче, изглежда нищо не 
се случваше. 

 Върни картичката, на която пише „купичка с вода“, в кутийката 
и на нейно място вземи отново празната „вълшебна купичка“.

 Вече бях готов да се откажа, когато едно зелено мъниче 
тихо се подаде оттам. Сърчицето ми затупка радостно. Аз 
ли бях създал това малко и красиво нещо? Погалих го с 
лапичка и то сякаш порасна още малко и още малко. 
Скоро  вече изглеждаше като малка пръчица. А кога 
ли щеше да стане голямо пръчище? Изглежда му 
трябваше още време. Щях да се върна тук по-късно, 
за да видя какво се случва с него.

 Изтрий знака „Х“ от картата и нарисувай на негово 
място малко дръвче. Изтрий числото, което в момента 
е записано под него, и запиши числото 33. А сега избери 
друго място на картата, където да се насочиш, и продължи 
на епизода с този номер.



 Огледах се и бръкнах в джобчето си.
 — Ето, виж! — казах аз и измъкнах меча.
 — Но, мосю, сър... — и бодливецът притеснено закърши лапички.
 — Да, знам — прекъснах го аз. — Няма никакви остриета.
 — О, разбирам, разбирам — въодушеви се той. — Те са толкова тайни, че са 
чак невидими!
 — Да, как познахте? — учудих се аз.
 — Защото най-важното е невидимо за очите. Нали така? Като любовта! О, 
амур, амур! — и той пак погледна към светилото над нас. След малко рече:
 — Този меч е толкова тайнствен и толкова невидим, ...че най-добре го 
запазете за себе си.
 Бодливецът се присегна към гърба си и, ауч!, отскубна още един бодил!
 — Аз ще се сражавам с два меча — рече той. — Легенди ще се разказват за 
мосю Дьо Тара Лу Лиеж и неговия безименен спътник! Разбира се, моите мечове 
не са вълшебни като вашия, но все пак... 
 Той скокна високо, размаха двата шипа и започна да се дуелира с 
въображаеми противници ту вляво, ту вдясно.
 — Муш, муш и туш! За мен е чест да ви следвам — рече той и ме ритна в 
дупката.
 Хей! Претърколих се презглава, надолу и все надолу. Някъде зад мен се чу 
далечен вик: 
 — Идва-а-ам!
 — Ху, ху, ху — изсмяха се няколко тъмни твари.
 — Бу-ху-ху — пригласиха им други.
 — Обкръжени сме — каза зад мен бодливецът.
 Разтреперих се и се свих на кълбо. Протегнах лапичка напред, размахвайки 
меча без хилядата остриета. „Ох, не виждате ли, че съм в смъртна опасност, 
покажете се, покажете се, хиляди остриета — започнах да се моля аз. — Поне 
сто или десет, или поне едно!“. Лапичката натисна нещо върху меча. Той изтрака 
и подскочи в нея. Отворих веднага очи. От меча наистина стърчаха най-много 
сто остриета! Прави и криви, двойни и единични, остри и тъпи — едно острие са 
разделяше на две, а друго завършваше с три зъба. Четвърто и пето бяха завити 
като парчета дървесина, каквито хонтолулите издялкваха с нокти. Седмо и осмо 
стърчаха от другия му край. А девето острие дори светеше!
 — Уау! Светлинен меч! — чу се глас зад мен. — Легендите са верни!
 Аз се изправих и размахах меча с хилядата остриета. Мрачните твари мигом 
се отдръпнаха. Вдигнах меча високо, за да го видят добре. Остриетата проблеснаха 
на светлината. Наперих се и тръгнах към тях, а те бързо се изпокриха — която 
където намери.
 — Невероятно! Победа, победа! — развика се мосю Дьо Тара Лу Лиеж.
 — Дайте ми този меч, да не се нараните — рече той и ми го измъкна от 
ръцете. — Вашата смелост е несломима! 

Като рече това,  той ме вдигна във въздуха и ме сложи на раменете си. Дупето ми, 
цялото, се набоде на шиповете му.
 — Ауч! — извиках аз — Боде!
 — Боде наистина! С хиляди остриета!  — отговори той и запълзя извън 
дупката, носейки ме на раменете си.  Най-после стигнахме до горе, а той ме свали 
на пода и се тръшна уморен.
 — Амм — започнах аз, — може ли да ми върнете меча?
 — О, нима вие искате да оставите бедния мосю Дьо Тара Лу Лиеж без 
никаква защита? Разбирам, разбирам. Тръгвате си, напускате ме и ме оставяте на 
произвола на тъмните сили. Беззащитен! О, клетникът аз, о, мизерабле!
 Той седна на един камък и се хвана за главата. Стана ми мъчно. Съжалих го 
и реших все пак да му подаря меча с хилядата остриета.
 — Наистина ли? — и той се оживи. — О, мосю, лорд, сър — вие сте толкова 
благороден! Но вашето благородство няма да остане невъзнаградено!
 Той се разшумоли, като разрови част от пода до себе си. Измъкна едно остро 
парче от нещо, завъртя го и то изведнъж засвети!
 — Парченце любов — каза той и посочи към светилото горе. Притисна го до 
сърцето си и ми го подаде. 
 — О, мосю, то показва истинската ти същност!

 Браво! Ти спечели предмет. Върни картичката „мечът 
с хилядата остриета в кутийката”. Намери картичката, 
на която е написано „показващо парченце“, и я вземи при 
себе си.

 Успех! Ти се справи чудесно с мисията на мосю Дьо Тара 
Лу Лиеж. Изтрий числото 92, записано в момента под 
„Тайнствената яма“. Тук няма какво повече да направиш.

 Сега е добър момент да починеш. Ако искаш да 
направиш пауза, е достатъчно да прочетеш „Как да 
поставя играта на пауза“ в края на тази книга.

 Ако ли пък не, избери накъде да се насочиш по 
картата и продължи натам.

 Приведох се и разгледах дупчицата. Формата ѝ някак напомняше 
на онази странна пръчица, която ми бе дала старата глава. Извадих 
я от джобчето си и я мушнах вътре. Тя хлътна точно на мястото 
си, но... нищо не се случи. Задърпах пръчицата насам-натам 
— без успех. Опитах се да я извадя — нищо! Натиснах с все 
сила. Тя се превъртя и се счупи в лапите ми. Стената се 
отвори.

 Върни картичката „магически ключ“ в кутийката, 
защото той се счупи. Вратата пред теб обаче е 
отворена! Продължи на 73.



  По пътя нагоре сърчицето ми така тупкаше, че щеше да се 
пръсне. А на слизане беше толкова по-лесно. Сега сякаш тежах 
колкото триста хонтолула! Най-после стигнах до горе и спрях. Ослушах 
се. Косъмчетата на ушичките ми щръкнаха. Не се чуваше почти нищо. 
Заслушах се по-внимателно и сякаш долових похъркването на баба 
хонтолул и бълнуванията на леля ми. Подадох тихичко главичка 
вътре и се огледах. Всички спяха. Няколко малки хонтолулчета се 
бяха гушнали заедно в края на едната греда. Майка ми се въртеше 
неспокойно и търсеше нещо насън. Въздухът се изпълни с толкова 
познати миризми. Нима никой не беше разбрал, че ме е нямало?
 Промъкнах се покрай спящите хонтолули и се отправих по 
гредата навътре.
 — Къде ходиш?! — стресна ме един глас и аз подскочих високо.
 — Оф, ти ли си бил!
 — Беше Рики — самотният плъх.
 — Ти да не си излизал навън? — рече Рики.
 — Къде навън? — смотолевих аз. — Просто не ми се спеше и 
такова, но сега отивам да спя — рекох аз и продължих бързо навътре.
 „Никой няма да повярва на един плъх“ — рекох си аз и бързо се 
намуших до майка ми. Тя изджомоли нещо и се обърна на другата 
страна. Невероятно! Никой не беше разбрал! Свих се на клъбце и 
ми стана топло. Някъде отвън се чу позната песен. Съществата от 
дупката пееха. 
 „Дори и да им разкажа — рекох си аз, — никой няма да ми повярва“. 
Обърнах се на другата страна. Навън въздухът се раздвижи. 
Затворех ли очи, сякаш виждах как мрачните господари побягват 
надалеч. Как Тао Мъх подушва въздуха и чака да заплачат, за да 
напълнят кладенеца му. Ме-сечината засвети срещу мен. Завъртях 
се по гръб. Започнах да си спомням едно по едно съществата, 
които бях срещнал. Колко различни бяха всички те от хонтолулите! 
А аз така и не успях да заспя.
 Сестричката ми хонтолул се събуди преди всички останали. Тя 
бе по-малка от мен и джобчето ѝ едва бе започнало да се отваря.
 — Хей — подвикнах ѝ тихичко аз. Тя дойде до мен и се нагуши 
на топло.
 — Ще ти кажа една тайна — рекох аз, — но няма да казваш на 
никого!
 — И на мама ли? — попита тя.
 — Най-вече на мама!
 Измъкнах счупената хонтолулска играчка от джобчето си и я 
огледах. Внезапно ми хрумна нещо. Извадих колелцето, което 
съскачът ми бе дал и го мушнах вътре. То изщрака и играчката 
заработи. Подадох я на сестра ми и рекох:

 — Вземи я, аз вече съм голям за такива играчки.
 Тя я стисна в лапичката си, благодарна.
 — Докато всички спяха — рекох най-накрая, — аз ходих в света на сенките.
 Сестричето ми се ококори и ме погледна уплашено.
 — Не е толкова страшно — казах аз. — Не слушай какви ги говорят.
 Заразказвах ѝ за странния свят, който бях открил. Как той нямаше стени и 
таван и как в него живееха най-различни същества. Разказах ѝ за дупчиците от 
светлина, които светеха горе. Тя се нагуши още повече в мен, заслушана жадно 
във всяка моя дума.
 — Когато порасна колкото теб — прекъсна ме тя, — и аз ще отида да го видя.
 — Когато пораснеш — рекох аз и я прегърнах, — ще отидем и двамата!

КРАЙ
(Прочети “Приключване на играта” в края на книгата)



  Прибягвах и се оглеждах, избягвайки по-тъмните места. Малки дупчици зееха 
в пода, а от тях излизаха буболечки — същите, които живееха и при нас на Та-вана. 
Виж ти! Проходи между двата свята ли бяха тези дупчици? Дали тези буболечки 
ни наблюдаваха, а после разказваха всичко на мрачните господари? Загледах се в 
една, която изпъпли от дупката си  и стигна до друга, много по-голяма, обградена 
от каменни блокове. Приличаха на тези от стените у дома, но тук стени нямаше, а 
само кръг около дупката. Приближих се внимателно към отвора.
 — И преди да си ме чул, здравей, хонтолул.
 Гласът зад гърба ми ме стресна. Обърнах се и видях едно същество, което 
приличаше на Рики — самотният плъх. Но не бе същото. Беше доста по-едро и с 
по-заоблени уши. Изглеждаше спокойно и някак мъдро, като пра-прастария дядо 
хонтолул.
 — Здравей, ъмм... — зачудих се аз — ...нещо.
 — Наричат ме Тао Мъх, водният плъх — усмихна се съществото, притвори 
очи и се подпря на клечката в лапата си.
 — Ама аз познавам един плъх. Рики се казва. „Самотният плъх“ — така му 
викат. Не знам защо, сигурно е много самотен. Ама вие не приличате на него?
 — Тао Мъх — водният плъх не е плъх, защото е воден — рече той. 
 Покачи се върху една от каменните плочи и ме подкани с лапичка. Последвах 
го и понечих да надникна в тъмната дупка, но се спрях и се отдръпнах. Съществото 
сякаш разбра какво си мисля и каза:
 — Въх, въх, въх, водният плъх вижда, че си плах, от една вода те е страх.
 Престраших се и погледнах в дупката. Беше тъмна и хладна. Миришеше на 
влага и камък. А на дъното на дупката светеше малко парче от отгризнатия кръг. 
Нещо изпълваше тъмата.
 — Това не е вода. —  Обърнах се към съществото. — Водата е капки — 
обясних му аз. — Те капят през покрива, когато мрачните господари в този свят 
подивеят. Чуваме ги как хленчат и вият дори. Те плачат, а ние събираме капките, 
защото сме жадни.
 — Ааа — и съществото махна с лапичка, — врели-некипели! Господарите 
били полудели. Капките стават на капка голяма и всичко се сбира в голямата яма.
 — Така е — съгласих се аз. — Капките стават на по-големи капки, когато 
пълнят дървените ни купички.
 — Въх, въх, въх, това е като купичка голяма, но купичка няма, защото е яма 
— обясни съществото.
 Надникнах отново и се загледах по-продължително. Наистина вътре, като че 
имаше вода — много вода. Най-много сто мрачни господари бяха плакали вътре! 
Имаше толкова много вода, че направо ожаднях.
 — На Тао Мъх, водният плъх, му се струва, че коремчето чува — каза той и 
тихо замърмори нещо под мустачки.
 Аз се отдръпнах внимателно.

 Разгледай картичките, които си спечелил. 
 Ако имаш „вълшебна купичка“, можеш:

 Да помолиш водния плъх да донесе вода. Продължи на 24.
 Да решиш сам да се спуснеш за вода. Продължи на 28.
 Ако нямаш картичката „вълшебна купичка“, няма как да вземеш вода и ще 

трябва да се върнеш на картата. Изтрий числото 23, написано в момента 
под „Подземният кладенец“. Запиши на негово място числото 42. А сега избери 
ново място на картата, което да посетиш. Виж кое число е записано там и 
отгърни книгата на епизода с този номер.



 — Въх, въх, въх, искаш Тао Мъх, водният плъх, вместо теб да влезе, долу да 
слезе? — попита ме той.
 — Ами — започнах аз, — ако така или иначе ще слизате...
 Подадох му вълшебната купичка с думите:
 — Сигурно няма да ви пречи да напълните малко вода?
 Водният плъх взе прозрачната купичка, махна капака и натика муцуната си 
вътре. Започна да души. След малко сложи отново капака и се отправи към дупката. 

 Върни картичката „вълшебна купичка“ в кутийката.

Той остави клечицата, на която се подпираше, обърна се и рече:
 — Да не ми е името Тао Мъх, ако водният плъх не слезе на един дъх.
 Той спря, погледна надолу и изведнъж... скочи вътре. Чу се силно „пляс“ и 
после „бр-р-р-р“. И след това пак „пляс-пляс-пляс“. После всичко утихна и зачаках. 
Въздухът захладня. Приближих се внимателно по-близо и надникнах. Беше доста 
тъмно — не се виждаше и следа от Тао Мъх. Какво ли се бе случило? Ами ако 
тъмните твари го бяха завлекли в  бърлогата си?
 — Въх, въх, въх — чу се зад мен. — Тао Мъх, водният плъх вижда, че си 
плах, за мен те е страх.
 Съществото облиза една капка от мустачките си и отръска козината си. 
Разхвърчаха се капки навсякъде. 
 Той ми подаде вълшебната купичка, пълна с вода.

 Браво! Ти спечели предмет. Вземи картичка „купичка с вода“ от кутийката.
 Изтрий числото, написано в момента под „Подземният кладенец“. Запиши 

на негово място числото 61.
 А сега избери ново място на картата, което да посетиш, виж кое число е 

записано там и прочети съответния епизод.

 Върнах се при зданието, което се извисяваше по-високо и бе по-необичайно 
от всички останали. Кой ли го беше създал и защо? Съскачът ми бе разказал за 
някакво „браш-ш-шно“, но какво пък беше то? Така или иначе явно му бе нужен 
„восък“ за да се завъртят онези страховити колела със стърчащи зъби.

 Ако вече си открил картичката „восък“, можеш да го дадеш на плъзгащия 
съскач. Премини на епизод 39. 

 Ако нямаш картичка „восък“, ще трябва да се върнеш на картата. Избери 
друго място, което да посетиш. Виж кое число е записано там и прочети 
съответния епизод.

 Изкачих се отново по познатите камъни. Дали Човеците ги бяха наредили 
така един върху друг? А защо после ще слагат преграда? Отново се изкатерих до 
странната джунджурийка.

 Разгледай спечелените картички. 
 Ако вече си открил „магически ключ“, можеш да го използваш. Премини на 

епизод 21.
 Ако си намерил „шип от бодливец“, можеш да пробваш с него. Продължи на 

епизод 17.
 Ако не си открил нито една от двете, е време да се върнеш на картата и 

да избереш ново място, което да посетиш, виж кое число е записано там и 
прочети съответния епизод.

 Този път приближих странното здание от другата страна. Исках да разгледам 
и там. Дали пък нямаше и  друг, по-таен отвор? Подуших въздуха и мустачките 
ми помръднаха. Приближих се и огледах стената внимателно. Разгледах 
отляво, разгледах отдясно и накрая пак стигнах до познатия ми вход. 
Отвътре се чуваше странно съскане, сякаш плъзгачът се 
опитваше да с-с-свири с уста.

 Ако вече си открил картичката „вятърна свирка“, 
можеш да му я дадеш. Премини на епизод 11. 

 Ако нямаш картичка „вятърна свирка“, ще 
трябва да се върнеш на картата и да избереш 
друго място, което да посетиш, виж кое число е 
записано там и прочети съответния епизод.



 Тао Мъх, водният плъх, измъкна изпод камъка нещо дълго и дебело. 
Приличаше на връвчиците, които хонтолулите сплитаха за малките си от стара 
козина, само че много по-голямо. Водният плъх изведнъж го метна в дупката и 
подсвирна.
 — Скачай в дупката сега, малък хонтолул в нощта!
 — Да скачам в дупката ли? Не, има някаква грешка! —  възпротивих се аз.
 Тао Мъх се умълча и се замисли. Дойде до мен и подшушна в щръкналото 
ми ушенце:
 — Само така се казва, недей се отказва. 
 Водният плъх ме заобиколи и прошушна в другото ми ушенце:
 — Спусни се по камънаците, както правят юнаците.
 — Ох — въздъхнах аз. Бях се уморил от странния начин на говорене на това 
същество. Бях се уморил от камънаци, дупки и всякакви тъмни твари.
 — Да се спусна, така ли? — въздъхнах аз.
 — Въх, въх, въх, Тао Мъх, водният плъх, вижда, че си плах, от едни камъни 
те е страх.
 — Хонтолул страх, мен не страх! — рекох си аз, плюх в джобчето си против 
уплах и заслизах по каменната стена.
 Отгризнатият кръг осветяваше камъните, а светлината му гонеше тъмните 
твари — те изглежда се страхуваха от нея.
 Нещо малко и странно стърчеше между два камъка. Мушнах си лапичката и 
го измъкнах. Разгънах го с едната лапичка и с муцунка, докато с другата здраво се 
държах за камъните. Беше някакво парче от... нещо, нашарено с драскулки. 
Приличаха на драсканици на малко хонтолулче — още ненаучило се да рисува с 
нокът. И после изведнъж се сетих! Дали това не бяха магически знаци? Пра-
прастарият дядо хонтолул разказваше, че Човеците владеели магическа писменост. 

С нея те кръщавали нещата по някакъв начин и те ставали 
точно такива, каквито са ги кръстили. Били магьосници!

 Браво! Ти спечели предмет. Намери картичката, на 
която е написано „тайната рецепта“, и я вземи.

Стигнах до дъното. Оттам надничаше един отгризнат кръг. 
Същият като онзи горе, само че отдолу, и светеше много по-
слабо, защото бе потопен в огромна капка вода. Приближих 
се, а сърчицето ми се разтуптя. Никога не бях помирисвал 
толкова много влага. Наведох се и потопих муцунка в сълзите 
на хиляди господари. Вече можех да напълня и вълшебната 
купичка!

 Браво! Ти спечели предмет. Върни картичката „вълшебна купичка“ в 
кутийката и на нейно място вземи „купичка с вода“.

 Изтрий числото, което е написано в момента под „Подземният кладенец“. 
Запиши на негово място числото 47. 

 А сега избери ново място на картата, което да посетиш, виж кое число е 
записано там и прочети съответния епизод.

 Изкачих познатите камъни и достигнах до отвора. Подуших въздуха и се 
проврях навътре. Затърсих с поглед моя познат клечконосец.

 Разгледай картичките си. 
 Ако вече си открил „шип от бодливец“ и „лунен прах“, продължи на 74.
 Ако ли не, се върни към картата и избери ново място, което да посетиш, 

виж кое число е записано там и прочети съответния епизод.

 Върнах се отново на мястото, където бях поставил семките, и се огледах. 
За малко да не го открия, но после забелязах къде бяха тъпкали лапичките. Нищо 
не се бе показало оттам. Явно нямаше да се получи без вода и вълшебен звезден 
прах.

 Разгледай спечелените картички. Ако вече имаш „купичка с вода“ и „звезден 
прах“, продължи на 19.

 Ако нямаш никой от двата предмета, е време да се върнеш на картата 
и да ги потърсиш. Избери си ново място, което да посетиш, и премини на 
съответния епизод.

 Стената стърчеше все така самотна. На места се издигаше висока колкото 
три хонтолула. На места бе толкова ниска, че и малък хонтолул можеше да я 
прескочи. Огледах се. Моят познат дългоезичник не се виждаше никъде.

 Разгледай спечелените картички. Ако си открил „нефилософски камък“, 
можеш да потърсиш съществото, за да му го покажеш. Продължи на 40.

 Ако нямаш картичка „нефилософски камък“, няма защо да търсиш 
съществото и е време да се върнеш на картата. Избери друго място, което 
да посетиш, виж кое число е записано там и прочети съответния епизод.



 Тао Мъх, водният плъх, измъкна изпод камъка нещо дълго и дебело. 
Приличаше на връвчиците, които хонтолулите сплитаха за малките си от стара 
козина, само че много по-голямо. Водният плъх изведнъж го метна в дупката и 
подсвирна.
 — Скачай в дупката сега, малък хонтолул в нощта!
 — Да скачам в дупката ли? Не, има някаква грешка! —  възпротивих се аз.
 Тао Мъх се умълча и се замисли. Дойде до мен и подшушна в щръкналото 
ми ушенце:
 — Само така се казва, недей се отказва. 
 Водният плъх ме заобиколи и прошушна в другото ми ушенце:
 — Спусни се по камънаците, както правят юнаците.
 — Ох — въздъхнах аз. Бях се уморил от странния начин на говорене на това 
същество. Бях се уморил от камънаци, дупки и всякакви тъмни твари.
 — Да се спусна, така ли? — въздъхнах аз.
 — Въх, въх, въх, Тао Мъх, водният плъх, вижда, че си плах, от едни камъни 
те е страх.
 — Хонтолул страх, мен не страх! — рекох си аз, плюх в джобчето си против 
уплах и заслизах по каменната стена.
 Отгризнатият кръг осветяваше камъните, а светлината му гонеше тъмните 
твари — те изглежда се страхуваха от нея.
 Нещо малко и странно стърчеше между два камъка. Мушнах си лапичката и 
го измъкнах. Разгънах го с едната лапичка и с муцунка, докато с другата здраво се 
държах за камъните. Беше някакво парче от... нещо, нашарено с драскулки. 
Приличаха на драсканици на малко хонтолулче — още ненаучило се да рисува с 
нокът. И после изведнъж се сетих! Дали това не бяха магически знаци? Пра-
прастарият дядо хонтолул разказваше, че Човеците владеели магическа писменост. 

С нея те кръщавали нещата по някакъв начин и те ставали 
точно такива, каквито са ги кръстили. Били магьосници!

 Браво! Ти спечели предмет. Намери картичката, на 
която е написано „тайната рецепта“, и я вземи.

Стигнах до дъното. Оттам надничаше един отгризнат кръг. 
Същият като онзи горе, само че отдолу, и светеше много по-
слабо, защото бе потопен в огромна капка вода. Приближих 
се, а сърчицето ми се разтуптя. Никога не бях помирисвал 
толкова много влага. Наведох се и потопих муцунка в сълзите 
на хиляди господари. Вече можех да напълня и вълшебната 
купичка!

 Браво! Ти спечели предмет. Върни отново картичката „вълшебна купичка“ 
в кутийката и пак вземи картичката, на която е написано „купичка с вода“.

 Изтрий числото 61, което е написано в момента под „Подземният кладенец“. 
Запиши на негово място числото 50. 

 А сега избери ново място на картата, което да посетиш, виж кое число е 
записано там и прочети съответния епизод.

 Още отдалеч видях, че моята малка пръчица вече бе станала голяма пръчка, 
висока поне колкото няколко хонтолула и толкова красива! От нея вече стърчаха 
други по-малки пръчици. Вече бе започнала да прилича на онези неща, от които 
бях взел „жълъда“ и „ябълката“. Вдигнах поглед и какво да видя! На върха на моята 
пръчка блещукаше нещо. Сякаш една от малките искрящи точици се бе уголемила 
и бе слязла върху него. Приготвих лъка със стрелата и го вдигнах, за да стрелям.
 Сърчицето ми затупка притеснено. Размислих и свалих 
лъка. Не исках да нараня моята пръчица. Приближих се и я 
погалих. В този миг искрящото нещо тупна до крачето ми. 
Вдигнах го и го разгледах с удивление.

 Браво! Ти спечели предмет. Намери картичката, на 
която пише „звезден плод“, и я вземи.

 Изтрий числото 33, записано под твоята рисунка на 
дръвче. Тук няма какво повече да направиш. Избери  накъде 
да се насочиш по картата. Виж кое число е записано там 
и прочети съответния епизод.

 — Гле-е-едай ти, гле-е-едай ти. Ня-я-яма нищо за гле-е-едане!
 Главата разочаровано се прибра в камъка. Аз почаках малко, после отново 
се приближих и почуках.
 — Ехо! Имам някакви неща! — казах аз и измъкнах хонтолулската играчка от 
джобното си коремче, за да я покажа.
 Главата се подаде.
 — Зна-а-ам, зна-а-ам, но нямаш опашка от гу-у-ущер, нито самоди-и-ивско 
би-и-иле, нито тай-й-йната рецепта.
 Главата се прибра и след малко надникна, захапала нещо подобно на 
пръчица. Опита се да проговори, но с пълна уста не успя. Изплю странната пръчица 
и каза:
 — Вземи-и-и магическия ключ и се върни-и-и, когато 
откриеш тай-й-йните съставки.

 Браво! Ти спечели предмет. Отвори кутийката с 
картичките. Намери тази, на която пише „магически 
ключ“, и я вземи.

 Изтрий числото 45, написано в момента под 
„Разрушеният хамбар“. Запиши на негово място числото 
56. А сега избери друго място на картата, което да 
посетиш. Виж кое число е записано там и отгърни 
книгата на епизода с този номер.



 Извадих лунната мрежа от джобчето си, внимателно я разгънах и му я 
показах. Тя заблещука на светлината.
 — Въх! — възкликна той.
 — Нали! — доволен казах аз.
 Тао Мъх размисли за момент и се подпря на пръчицата си.
 — Мъх! Мъх! Мъх! От паяк оплетена и с лунен прах сплетена, с бодил на 
таралежа е изплетена мрежа.
 — Не, не — поправих го и размахах лапичка. — Не е така. Оплете я един 
клечконосец. А бодилът е от един мосю. Тара Лю Дю Лу, ъъъ, как беше...
 — Таралежа — търпеливо повтори водният плъх.
 — Да — таралежа! Не, не беше така...
 От бодил на таралеж е този бодеж, виждам го ясно — рече съществото. — 
Плетката цяла е от лунен прах побеляла! А тази шевица е кръгла осмица. Краката 
на паяк това са, виждам го ясно — и Тао Мъх сбърчи нос.
 — Добре де — съгласих се аз. — Може и така да е. Ще ловим ли, тази там 
— луната, или ще си говорим?
Водният плъх се усмихна и кимна с глава. Задърпа брадата си, задуши въздуха и 
рече:
 — Мъх, мъх, мъх, този плъх не е плах, от вода не го е страх.
 — И мен не ме е страх! — рекох гордо аз. — И аз влизах веднъж! 
 — Дошло е време тогава да влизаме двама в голямата яма. Нищо страшно 
няма.
 — Е, не е точно страшно — съгласих се аз. — Но е малко неприятно, все пак.
 Тао Мъх отново задуши. Вдигнах носле и подуших и аз. Миришеше силно на 
влага, както винаги тук, но се бе появила и една нова миризма. Остра и неприятна. 
Какво ли бе това?

 Водният плъх хвана другия край на мрежата и се приближи до камънаците. 
Приближих се и аз. Двамата надникнахме вътре и се подготвихме да слизаме. Тао 
Мъх държеше единия край, а аз другия. Започнахме да се спускаме надолу и надолу, 
и надолу. Светлината на лунната мрежа гонеше тъмните твари. Те се разбягваха, 
още щом я видят. Стигнахме до водата. Тао Мъх мина обиколно по едни влажни 
камънаци и потопи своя край на мрежата тооолкова дълбоко, та чак си накисна 
брадата. Мрежата се заплете в парчето от отгризнатия кръг и заблещука още по-
силно. Капки запълзяха по нишките на плетеницата. Застинаха и се превърнаха в 
белезникави камъчета.
 — Водни кристали — рече Тао Мъх. — Човеците излели в кладенците водни, 
съставки благородни. Но... един ден, въх, въх, въх, и те тъй и не разбрали, че от 
тях оглупяли.
 Протегнах лапичка и взех един воден кристал.
 — Ще се върнат ли някога? — попитах аз. — Човеците.
 — Да не ми е името Тао Мъх, ако някой знае — рече водният плъх, взе три 
водни кристала и се заизкачва нагоре.

 Браво! Ти спечели предмет. Намери картичката, на 
която е написано „воден кристал“, и я вземи при себе си.

 Успех! Ти се справи чудесно с мисията на Тао Мъх. 
Изтрий числото, записано в момента под „Подземният 
кладенец“. Тук няма какво повече да направиш.

 Сега е добър момент да си починеш. Ако искаш да 
направиш пауза, е достатъчно да прочетеш „Как да 
поставя играта на пауза“ в края на тази книга.

 Ако ли пък не, избери накъде да се насочиш по картата 
и продължи натам.

 — О, вие се върнахте! — посрещна ме мосю Дьо Тара Лу Лиеж.
 — Реших, че... — започнах аз.
 — О, разбирам, разбирам — прекъсна ме той. — Готов сте за подвизи! Нали 
така?

 Разгледай спечелените картички.
 Ако вече си открил „мечът с хилядата остриета“, можеш да го покажеш на 

бодливеца. Премини на епизод 15. 
 Ако нямаш картичката, можеш:

  Да си признаеш, че все пак нямаш меч. 
Продължи на епизод 16.
  Можеш и просто да се върнеш на 
картата и да избереш друго място, което 
да посетиш. Виж кое число е записано там и 
прочети съответния епизод.



 Ето го отново познатото здание. Светът на хонтолулите. Моят роден дом. 
Вдигнах муцунка. Отпуснах лапички, уморен от всичко, което ми се бе случило. 
Тази стена изглеждаше направо безкрайна.
 „Хайде, лапички! Хайде още малко!“ — рекох им аз и тръгнах нагоре. „Сега 
ще им разкажа вси-и-ичко! — говорех си през това време. — Ще им разкажа, че 
тъмните твари не са толкова страшни. И как има един мосю, който се бори с тях. 
Ще им разкажа за другите здания. И как разни осмоочници ги закърпват с лунни 
мрежи. Ще им кажа, че трябва да започнем да изучаваме този свят! Та той е 
толкова невероятен!“ Така си говорех аз и си изреждах наум всичко, което бях 
преживял. А на лапичките им идваха нови сили и продължаваха да се катерят и 
катерят. Най-после стигнах до горе. Наострих ушички и косъмчетата щръкнаха. 
Беше тихо. Чуваше се едно съвсем леко потропване. Стиснах за смелост 
философското камъче и надникнах вътре.
 Всички спяха. Дори баба хонтолул не хъркаше. Но в далечината все по-
ясно се чуваше едно потропване. Хвърлих бърз поглед настрани. Мама хонтолул, 
татко хонтолул и сестричката ми хонтолул спяха. Изобщо не бяха разбрали, че ме 
няма. Вмъкнах се вътре и тихо-тихо се запромъквах. Когато всички хонтолули се 
събудеха, щях да ги събера в центъра на Та-вана и да им разкажа всичко. Щяха 
да ме обявят за герой!
 Наперих коремното си джобче и вдигнах високо камъчето, сякаш го показвах 
на събралата се тълпа. В този момент потропването стана по-силно. „Хонтолул 
страх, мен не страх!“ — рекох си аз и тръгнах към шума. Той се чуваше все по-
ясно. Идваше иззад една греда, когато...
 — Бу! — стресна ме един глас, аз подскочих във въздуха и изпуснах 
камъчето.
 — Къде-е-е е ходил моят любим племенник? — рече леля ми и се засмя. — 
Виж му хубавите бузки! Ох! Ох! Не са ли най-хубавите? — Тя ги ощипа с лапички и 
разроши козината на главата ми. В този момент погледът ѝ спря върху падналото 
камъче. Изражението на муцунката ѝ рязко се промени и усмивката ѝ изчезна.
 — Ти, ти... — заекна тя и се защура. Пробяга до края на гредата и надникна 
навън. Върна се и ме погледна.
 — Ти си бил...  —  и тя посочи към света на Сенките. — ТАМ?
 — Да, и утре ще разкажа на всички! — заявих гордо аз.
 — Да не си се побъркал? — каза тя и ме шляпна зад врата. — Ще кажат, че 
те е ухапало лудото. Ще те натикат в ъгъла   и ще започнат да ти пеят песента за 
изгонване на лудото.
 — Ти? — рекох аз изненадано. — Ти си ходила в света на сенките!
 — Шшшт, какво си се развикал! Да не искаш да завържат и двама ни.
 — Но, защо?
 — Много си малък още, за да разбереш — рече тя и разроши козината ми 
отново.
 — Не съм малък — рекох аз обидено.
 Леля хонтолул ме загледа замислено.
 — Пораснал си — рече накрая. — И ушите ти са пораснали.

 И като рече това, тя ги дръпна и ми смигна заговорнически.
 — Кажи ми само едно нещо — рече тя. — Той още ли си спомня за мен?
 — Кой?
 — Най-галантният — рече тя. — Най-красивият, най-умният...
 Леля хонтолул се приближи до края на Та-вана и промуши глава навън. Аз я 
последвах и също измъкнах главичка. Бе вперила поглед към луната.
 — О, мон амур! — рече накрая тя.
 — Хей, така говореше и мосю Дьо Тара Лу Лиеж!
 — Значи си го срещнал?
 — Не спира да говори за своята любов.
 — Ех — тя въздъхна и ме прегърна. — Обещай ми, че това ще си остане 
малката ни тайна.
 — Обещавам — промълвих аз и също я прегърнах.

КРАЙ
(Прочети “Приключване на играта” в края на книгата)



 Избягвах космалаците, които растяха от пода, доколкото можех. От тях 
излизаха малки сенки. Това трябва да бяха децата на сенките — още съвсем малки 
и непораснали. Не изглеждаха толкова опасни, но все пак... Никога не знаеш кога 
ще се появи някой татко-сянка или майка-сянка. Тези малки сенки бяха странно 
свързани с космите. Когато космите се раздвижеха, и сенките се раздвижваха.
 Още по-нагоре започваше стена, подобна на тази у дома, но не стигаше 
доникъде. Беше не по-висока от два хонтолула. Сякаш някой я бе строил, за да 
защити този свят, но после нещо се беше случило и не бе направил покрив. На 
места камъните стигаха по-високо, на други бяха почти паднали. 
 От един процеп между камъните изпълзя някакво малко същество с големи 
очи. Нямаше козина и тялото му беше дълго, като опашка с крака. То изглежда 
въобще не ме забеляза. Обикаляше по камъните, почукваше ту този, ту онзи. 
Измъкна едно малко камъче, огледа го, пак го върна и каза сякаш на себе си:
 — Един камък, друг камък, толкова камък, а къде е камък онзи?
 — Извинете... — започнах аз несигурно.
 Съществото не ми обърна никакво внимание. Пропълзя по стената, взе 
друго камъче. Изстреля дългия си език и го близна.
 — Камък като камък, и на камък е вкус — каза то и внимателно го мушна 
обратно.
 — А вие какво търсите? — опитах отново аз да подхвана разговор.
 — Камък търся, не ли виждаш — сопна се съществото, но не ме погледна. 
 Едното му око се завъртя нагоре, а другото към едно малко по-лъскаво 
камъче. Езикът му се изстреля и облиза лявото му око. След малко се изстреля и 
облиза дясното.
 Аз се осмелих да се приближа и казах:
 — Но тук е пълно с камъни, а вие явно търсите нещо така, по-специално, 
нали?
 Едното му око се извъртя към мен, но другото остана загледано в лъскавото 
камъче. Същественцето го взе, опря го в главичката си и сякаш се заслуша в него.
 — Камък като звучи — заключи дългоезичникът.
 — Ами да не ви безпокоя, ще си ходя тогава — казах аз и се приготвих да 
изоставя това странно безкосместо създание при неговите камънаци.
 — И къде ще отидеш? — каза дългоезичникът. — Тук ходих, там ходих, 
навсякъде ходих. Съвсем се изгубих. Философски никъде няма камък.

— Фисолофски камък ли? — повторих аз. — Как изглежда?
 — Откъде да знам! — тросна се съществото. — 

Повтарят само „намери философски камък, намери 
философски камък“. Изглежда не казва как 

никой.
— Ама ако търсите нещо, 

което не знаете какво е, 
как ще го намерите? 

— попитах аз.

Безкосместият дългоезичник се смути и спря за момент.
 — Ти си някакво много умно зверче, така ли? Колко ли опашки знаеш смених 
да го търся този камък? Една опашка, две опашки, много опашки. Ето, на! — каза 
то, откъсна опашката си и ми я подаде демонстративно. — Една още!

 Браво! Ти спечели предмет. Отвори кутийката с картичките. Намери тази, 
на която пише „опашка от безопашатник“, и я вземи.

 Изтрий числото 38,  написано в момента под „Оградната стена“. Запиши 
на негово място числото 31. 

 А сега избери друго място на картата, което да посетиш. Виж кое число е 
записано там и отгърни книгата на епизода с този номер.



 — Тук ли си? — извиках аз, но отговор не последва.
 Вдигнах глава и го видях горе на стената. Стоеше замислен и гледаше 
напред. Покатерих се и седнах до него.
 — Тази ограда е защитавала селото — рече дългоезичникът.
 — Селото ли? — не разбрах аз.
 — Там са Човеците живели — каза той и посочи неопределено напред.
 — Намерих камък — рекох аз и бръкнах в джобчето си. — Нефилософски!
 — Че защо ми е нефилософски. Философски търся аз — сопна се съществото. 
— Тук търсих, там търсих, а там... еей, дали търсих...
 Умисли се и погледна към мястото на липсващата си опашка.
 — Показах ли ти? — рече то. — Расте ми опашка нова...
 Сепна се и тръгна отново по стената да изучава камънаците.
 — Но това е направено със старата ти опашка! — рекох аз и вдигнах високо 
във въздуха „нефилософския камък“.
 Дългоезичникът спря и се обърна към мен.
 — Как така?
 — Така! С магия! — рекох ентусиазирано аз.
 Съществото се приближи до мен. Близна камъчето и рече:
 — Камък като камък, не е камък философски.
 — Не е! Но може да стане! Трябва му само последната съставка.
 Той се замисли, наклони глава и рече.
 — Знаеш ли от какво стената е защитавала Човеците?
 — От сенките и тъмните твари ли? — заинтригувах се аз.
 — Нее.
 — От мрачните господари?
 — Нее... От човеци други. Човеците се страхували най-много от човеци 
други.
 Въздухът сякаш се изпълни със сенки. Замириса на нещо влажно. 
Дългоезичникът се приближи и взе камъчето от лапичката ми. Огледа го с лявото 
си око. После с дясното. Облиза го внимателно и рече:
 — Може и да стане. Ако намерим воден кристал.

 Разгледай спечелените картички. Ако си открил „воден кристал“, можеш да 
го покажеш на съществото. Продължи на 41.

 Ако нямаш „воден кристал“, е време да се върнеш на картата, 
за да потърсиш. Изтрий числото 31, написано в момента 

под „Оградната стена“. Запиши на негово място 
числото 93. Избери ново място, което да 

посетиш, виж кое число е записано 
там и прочети съответния 

епизод.

 Извадих „восък“-а от джобчето си и го подадох на плъзгащия съскач.

 Върни картичката „восък“ в кутийката.

 — Това вос-с-сък ли е? — учуди се той и вдигна глава към мен.
 — Ами да — отговорих аз. — Така ми казаха онези същества.
 — А те откъде с-с-снаят?
 — Ами.... — зачудих се аз и изведнъж се досетих. — И на тях някой им е 
казал!
 Плъзгачът тупна восъка на пода и го цапна с опашка. След това се завъртя 
в кръг и го смачка. Увиваше се и увиваше, докато не го направи съвсем тънък. 
След това изведнъж го засмука и... го глътна целия!
 — Ама, какво направи?! — учудих се аз. — Нали беше за въртящите се 
неща?
 — Мъс-с-смас-с-с — отговори ми той.
 След това изплю восъка и каза:
 — Не мога да със-с-скам със пълна ус-с-ста. Пос-с-ледвай ме!
 Плъзгачът отново глътна восъка и се плъзна нагоре. Затичах се след него. 
Тук горе сенките надничаха отвсякъде — бяха станали по-многобройни.
 Съскачът се плъзна върху един от кръговете и започна да плюе малки 
парченца восък. Докато го наблюдавах с интерес, нещо отвън се изкряска. 
Наострих ушички и косъмчетата им щръкнаха. 
Заслушах се. Нещо шумолеше в далечината, нещо 
дращеше някъде под нас, но крясъкът не се 
повтори. Най-после съскачът приключи, уви се 
около едно по-малко колело и рече:
 — С-с-стана с-с-страхотно!
 — Но как? Нали трябваше да се завъртят?
 — Ще с-с-се с-с-авъртят, но трябва вятърът да 
зас-с-свири.
 — Вятър ли? Да засвири?

 Разгледай спечелените картички.
 Ако имаш картичка „вятърна свирка“, 

можеш да я дадеш на плъзгащия съскач. 
Премини на епизод 11. 

 Ако нямаш картичка „вятърна 
свирка“, е време да се върнеш на картата. 
Изтрий числото, което е написано в момента 
под „Вятърната мелница“. Запиши на негово 
място числото 27. Избери друго място на 
картата, което да посетиш, виж кое число 
е записано там и прочети съответния 
епизод.



 — Ето — рекох аз и разтворих лапичката си, разкривайки парченцето воден 
кристал.
 Изведнъж замириса направо все едно си в кладенеца на Тао Мъх. Изправих 
се на стената и го затърсих с поглед. В далечината дупката му едва се виждаше.
 Дългоезичникът се приближи и впери лявото си око в кристала. Взе го от 
лапичката ми и го огледа. Близна го леко и поклати доволно глава. С другата 
лапичка взе „нефилософския камък“. Дългоезичникът драсна с кристала и начерта 
един символ върху камъчето. Въздухът стана по-хладен и козинката ми настръхна.
 — Човеците вярвали, че камъкът философски имал чудодейни свойства — 
рече той и начерта още един знак.
 — А на теб ти ще потрябват — и начерта трети символ. Подаде ми камъчето 
и смигна с дясното си око.
 — Нали на теб ти трябваше? — попитах аз.
 — Е, нали имам кристала и вече знам става как — 
рече съществото. — А сега и без друго ми расте опашка 
нова. Показах ли ти я?
Беше ми я показал.

 Браво! Ти спечели предмет. Отвори кутийката с 
картичките и върни в нея „нефилософския камък“ 
и „водния кристал“. Намери тази, на която пише 
„философски камък“, и я вземи.

 В далечината се очерта едно здание. Луната, както я 
наричаха някои, или Ме-сечината, както я наричаха други, 
осветяваше Та-вана. Там, където живеехме ние — хонтолулите. Какво ли се бе 
случило, откакто ги бях напуснал? Дали всички още спяха? Или някой се беше 
събудил? Как бяхме успели да повярваме, че познаваме целия свят и извън него 

няма нищо? Нищо освен сенки и мрак. Изведнъж ми хрумна брилянтна 
идея! Трябваше да се върна и да разкажа. Трябваше всички да 

разберат, че това не е вярно!
 Изправих се на стената и се сбогувах със дългоезичника.

 Поздравления! Вече можеш да се върнеш у дома. 
Открий в долния ляв ъгъл на картата тази рисунка 

и напиши до нея числото 91. Това е домът на 
хонтолулите. Ако там вече си записал 

номерче, не променяй нищо.
 Изтрий числото, записано в 

момента под „Оградната стена“. 
Тук няма какво повече да направиш. 

Избери си накъде да се насочиш по 
картата и продължи натам.

 Приближих се отново към познатата яма. Тао Мъх се измъкна иззад един 
камък и ме поздрави. Трябваше ми нещо подходящо, ако исках да извадя вода 
отвътре.

 Разгледай спечелените картички. Ако вече си намерил „вълшебна купичка“, 
можеш:

 Да помолиш водния плъх да донесе вода. Продължи на 24.
 Да решиш сам да се спуснеш за вода. Продължи на 28.
 Ако нямаш картичката „вълшебна купичка“, няма как да вземеш вода и ще 

трябва да се върнеш на картата. Избери друго място, което да посетиш, 
виж кое число е записано там и прочети съответния епизод.

 Подадох му вълшебната купичка и рекох:
 — Ще ви бъда много благодарен, щом искате да слезете вие.
Водният плъх взе прозрачната купичка, махна капака и натика муцуната си вътре. 
Носът му задуши. След малко сложи отново капака и се отправи към дупката. 

 Върни картичката „вълшебна купичка“ в кутийката.

Той остави клечицата, на която се подпираше, обърна се и рече:
 — Да не ми е името Тао Мъх, ако водният плъх не слезе на един дъх.
 Той спря, погледна надолу и изведнъж... скочи вътре. Оттам се чу едно силно 
„пляс“ и после „бр-р-р-р“. И след това пак „пляс-пляс-пляс“. После всичко утихна 
и зачаках. Въздухът захладня. Приближих се внимателно по-близо и надникнах 
долу. Беше доста тъмно — не се виждаше и следа от Тао Мъх. Какво ли се бе 
случило? Ами ако тъмните твари го бяха завлекли в тяхната бърлога?
 — Въх, въх, въх — чу се глас зад мен. — Тао Мъх, водният плъх, вижда, че 
си плах, за мен те е страх.
 Той облиза една капка от мустачките си и отръска козината си. Разхвърчаха 
се капки навсякъде. 
 Подаде ми вълшебната купичка, пълна с вода.

 Браво! Ти спечели предмет. Вземи картичка „купичка с 
вода“ от кутийката.

 Изтрий числото 47,  написано в момента под 
„Подземният кладенец“. Запиши на негово място числото 
50. 

 А сега избери ново място на картата, което да 
посетиш, виж кое число е записано там и прочети 
съответния епизод.



 Бях се изкачвал по стени и огради, бях се катерил по бабунки и свлачища. Бях 
се спускал в дупки и кладенци. Бях влизал в здания и в отвори на пръчища. Вече беше 
време да се завърна. Помръднах мустачки, наострих уши и подуших въздуха. Вече 
познавах тази миризма. Миризмата на приключение и на опознаване, на свежест и 
младост. Изправих се на лапички и един лунен лъч огря бялото на гушката ми. Бях 
първият хонтолул, напуснал Та-вана, и сега се завръщах. Огледах стената, подскочих 
и се хванах за първите камъни. Започнах последното изкачване, пътя към дома.
 Още не бях изкачил стената, а отвътре вече се чуваше невъобразима глъчка. 
Явно никой не спеше. Търсеха ме отдавна. Наострих ушички и косъмчетата им 
щръкнаха. Чуваха се вайкания и тюхкания, сръдни на недоспали хонтолули, свади 
и кавги. Абе, казвам ви — пълна олелия! Ох, ами сега? Сигурно, ако се промъкна 
незабелязано... Да, бе! Как ще стане, щяха веднага да ме забележат. Просто ще вляза 
и ще им кажа истината. Да, така си рекох и смело се мушнах вътре.
 А там цареше пълен смут. Хонтолули се лутаха насам-натам, разглеждаха 
един на друг муцуните си, настъпваха се по лапичките, спореха, караха се. Други се 
щураха и спъваха, надничаха, търсеха из ъглите и се сърдеха един на друг.
 — А ти виждал ли си го? — попита ме един почти познат хонтолул.
 — Кого?
 — Загубилия се, как кого — ядоса се хонтолулът.
 — Ето го! — извика от далечината друг хонтолул и ме посочи с лапичка.
 Настана пълна олелия и кой разбрал-недоразбрал, тръгна нанякъде. 
Неколцина дори се сблъскаха, вървейки в противоположни посоки. Все пак накрая 
ме наобиколиха и полека-лека ме изтикаха в центъра на Та-вана, докато се бутаха и 
настъпваха от невнимание.
 — Това ли е той? — викаше някой. — Не беше ли по-висок?
 — Онзи беше с по-светла козина — отговаряше друг и надничаше иззад ушите 
на трети. От тълпата излезе пра-прастарият дядо хонтолул и ме доближи. Погледна 
ме и рече:
 — Къде беше, синко, защото на Та-вана те нямаше? Целият го претърсихме!
 — Ами... — рекох аз и заоглеждах събралите се хонтолули.
 Бе пълно с познати и не толкова познати муцуни, с малки и големи — всички 
бяха тук. Един по един замлъкнаха и зачакаха отговор.
 — Бях в света на сенките! — казах накрая аз.
 Изведнъж настана пълно мълчание. После някой нервно се изсмя, после още 
няколко и накрая всички се смееха гръмогласно. Сбутваха се един друг, смушкваха се 
с лапички и се заливаха от смях. Усетих напиращите сълзи. Исках да им се развикам, 
че са глупави и нищо не разбират.
 — Тишина! — извика пра-прастарият хонтолул и удари с пръчицата си в гредата.
 Повечето хонтолули замлъкнаха, но някои продължиха да се подхилкват.
 — Защо се смеете?! — рекох аз. Извадих от джобчето си звездния плод и го 
вдигнах високо пред себе си. Той заискри в тъмнината.
 Чуха се възгласи и възклицания.
 — Знаете ли, че бях там и извървях пътя на воина?! Знаете ли, че се сражавах 
срещу тъмните твари заедно с един мосю?!
 — О!  — някой от тълпата възкликна. — Мон амур!

Леля хонтолул излезе и дойде при мен.
 — Вярно е — обърна се тя към събралите се хонтолули. — И аз го познавам!
 — Честито, вече имаме двама луди — изкиска се някой. Всички отново се 
разсмяха
 — А това е философско камъче! — рекох ядосано аз и го размахах пред 
муцуните им. — Човеците вярвали, че има чудодейни свойства!
 Символите по него заискриха и няколко хонтолули се отдръпнаха и зашушнаха 
помежду си.
 — Човеците ли? — рече пра-прастарият хонтолул и пристъпи до мен.
 — Чудесно, сега дядото ще почне пак с неговите истории — чу се глас откъм 
тълпата.
 Хонтолулите се озъртаха неспокойни. Не знаеха как да реагират.
 — Аз му вярвам! — извика сестричката ми.
 Тя хукна към мен и се залепи за крачето ми. Извадих старата хонтолулска 
играчка и я огледах. Мушнах в нея колелцето, което ми бе дал съскачът, и тя 
заработи. Подадох я на сестричето ми и разроших козината ѝ.
 — И аз му вярвам! — рече мама хонтолул и се приближи към мен.
 — И аз — рече татко.
 Изведнъж тълпата се люшна и хонтолулите започнаха да се надвикват.
 — Той е герой! — извика някой.
 — Той е най-готиният! — извика някой друг.
 — Води ни! — извика трети.
 Изпъчих гордо коремното си джобче и се изправих. Един лунен лъч се 
промуши на Та-вана. Огледах ги един по един и казах:
 — Да вървим!

КРАЙ
(Прочети “Приключване на играта” в края на книгата)



 Подуших въздуха и се промъкнах покрай стената, когато... ауч! Силна болка 
прободе лапичката ми! Спрях на място. Вдигнах набоцканото краче и го огледах. 
Един як шип се бе забил в него. Успокоих се и плюх в коремното си джобче против 
уплах. Понякога и у дома се случваше — някое малко хонтолулче се набождаше 
на треска или пък някой стар хонтолул се спъваше в чеп. Бях измъквал трески от 
лапите на леля хонтолул, която често-често са набождаше на тях. 
 Натиснах с едната лапичка и издърпах шипа с другата. Болката мигом 
намаля. Стъпих на крачето. Все още болеше. Починах си за малко, огледах се и 
закуцуках зад ъгъла на стената.
 Отгоре висяха останки от покрив. Вътре стърчаха паднали камъни. Дали 
някога хонтолулите бяха живели и тук? Кой го бе съградил за тях и кой го бе 
разрушил?
 В този миг, докато размишлявах, един голям камък бавно се раздвижи. Една 
глава се подаде от него и проговори:
 — Гле-е-едай ти, гле-е-едай ти, гле-е-едай ти... — очите на главата се 
притвориха бавно и тя сякаш заспа.
 След малко обаче пак бавно се отвориха:
 — Откога-а-а не бя-я-ях ви-и-иждала хо-о-онто-о-олул! Мисле-е-ех, че са 
изче-е-езнали също като Чове-е-еците.
 — Човеците!? — попитах аз и сърчицето ми се разтупка. — Значи е вярно? 
Човеците са съществували?
 — Вя-я-ярно е, о да, вя-я-ярно е... — каза главата и пак се унесе.
 — Но ти, ти трябва да ми разкажеш за тях!
 — Мно-о-ого си се разбъ-ъ-ързал, мо-о-омко, мно-о-ого, мно-о-ого... — каза 
устата и бавно премлясна. 
 Камъкът отново се раздвижи и светлината падна върху него. Но то, то... не 
беше камък, а нещо много по-странно.
 — Мо-о-ожеш ли да ми помо-о-огнеш с ъ-мм-ъ... — каза главата и отново 
сякаш задряма. 
 След малко се прибра в камъка, който не беше камък.
 — Да, да — не издържах аз и бързо се приближих към съществото. — С 
какво да помогна?
 Отговор нямаше.
 — Ехоо — казах аз и почуках по нещото.
 — Мо-о-оме-е-ент! — чу се отвътре. 
 След малко главата изникна.
 — Мо-о-ожеш ли да ми помо-о-огнеш с една-а-а магия?
 — Разбира се, разбира се — казах аз. — С една магия, с две магия, с три 
магия! С колкото магия искаш!
 — Ха-а-а... ха-а-а..., ха-а-а... — засмя се главата. — Я-я-я да ви-и-идим какво 
ми но-о-осиш — каза нещото и главата бавно надникна в коремното ми джобче.

 Разгледай спечелените картички. Колко от тези предмети имаш: „опашка 
от безопашатник“, „тайната рецепта“, „самодивско биле“?

 Нито един — премини на 34.
 Един или два — продължи на 51.
 И трите картички са в теб — обърни на 46.



 — Гле-е-едай ти, гле-е-едай ти. Опа-а-ашка от гу-у-ущер.
 — Това е опашка от безопашатник — поправих я аз.
 Главата ме погледна на една страна. Помисли, помисли и продължи да вади 
неща от джобчето ми.
 — Самоди-и-ивско би-и-иле.
 — Да, това го познахте — похвалих я аз.
 Главата пак ме погледна. Премълча нещо и премлясна бавно-бавно.
 — А то-о-ова е тай-й-йната рецепта!
 — Магическа е, нали?
 — Това са бу-у-укви, които Човеците изпо-о-олзваха, за да... — каза главата 
и задряма. 
 След малко проговори насън:
 — За да за-а-аписват ва-а-ажните неща.
 — Това са вълшебни драсканици, нали? Знаех си аз!
 Главата се разбуди и бавно отвори очи.
 — Тук е запи-и-исано, че трябва хмм...
 Главата се прибра обратно в камъка си. Изчаках малко, но тя не се подаде. 
Приближих се и почуках отново на каменното нещо.
 — Та-а-ам пише — чу се глас отвътре, — че за да ста-а-ане магията, е нужно 
вре-е-еме. Сега си върви.
 „Хей, това не беше много мило“ — помислих си аз. Изправих се и се огледах. 
Останки от покрив висяха над мен. Наоколо стърчаха паднали камъни. „Е, добре, 
ще се върна по-късно“ — рекох си аз.

 Върни картичките „самодивско биле“, 
„тайната рецепта“ и „опашка от 
безопашатник“ в кутийката.

 Изтрий числото, написано в 
момента под „Разрушеният 
хамбар“. Запиши на негово 
място числото 49.

 А сега избери 
друго място на 
картата. Виж кое 
число е записано 
там и отгърни на 
епизода.

 В далечината се виждаше познатата яма. Доближих я и затърсих водния 
плъх.
 — Въх, въх, въх, ако пак ти трябва вода, този път аз сам ще вляза там — каза 
един глас зад гърба ми и аз се обърнах.
 — Как го правиш този номер? Как винаги се озоваваш зад гърба ми?
 Тао Мъх не каза нищо, а само се усмихна.

 Разгледай картичките, които притежаваш. Ако имаш отново празна 
„вълшебна купичка“, можеш да я дадеш на Тао Мъх, за да се спусне за вода. 
Продължи на 43. 

 Внимание — ако купичката е пълна с нещо, то няма как да я използваш за 
целта. Върни се на картата и избери друго място, което да посетиш, виж кое 
число е записано там и прочети съответния епизод.

 — О — възкликна съществото, — намерил си го значи. Вече си готов да 
научиш и за луната.
 — Луната — какво е това? — попитах аз.
 — О-о-о, тя е различна всяка вечер там! — обясни съществото. 
 — Ти, който пишкаш по врати, главата си вдигни...
 — Знам, знам — прекъснах го аз. — Това вече ми го каза.
 — Не, чакай, това е друго — рече то. — Ти, който пишкаш по врати, главата 
си вдигни. Ще видиш светлина — магичен кръг в нощта.
 Вдигнах глава и видях отгризнатия светещ полукръг, горе много-много 
нависоко. За него ли говореше?

 — Аха! — извика съществото. — Къде има лунен прах, 
знам, знам!
  Съществото скокна от една пръчка, на която стоеше, и 
дойде при мен. Надвеси се над ушенцата ми и започна 
да разказва тайната на лунния прах.

 Страхотно! Ти разкри ново тайно място на 
картата. Открий тази рисунка на лунен 
прах под луната и запиши до нея 
числото 94.

 Изтрий числото 85, 
записано в момента 
под „Вековното дърво“. 

Запиши на негово място числото 75.
 А сега избери друго място на картата. 

Виж кое число е записано там и прочети 
съответния епизод.



 — Гле-е-едай ти, гле-е-е-е... — каза главата и се загледа в нещо.
 — Хей, този път дори не го каза цялото! — рекох аз.
 Главата бавно се обърна към мен.
 — Готово ли е? — попитах нетърпеливо. — Онова нещо. Магията. Готова ли 
е?
 — Гото-о-ова е, о да, гото-о-ова е — рече тя и започна бавно да търси нещо 
наоколо. 
 От камъка се подадоха и странни лапи, които не приличаха съвсем на лапи. 
Главата започна да се оглежда. Съществото ба-а-авно вдигна един камък, огледа 
мястото и ба-а-авно сложи камъка точно на същото място. След това ба-а-авно 
вдигна друг, огледа и бавно го постави обратно. После още един.
 — Не помните ли къде сте го сложили? — не издържах накрая аз.
 — О да, по-о-омня, по-о-омня — рече тя и продължи да търси наоколо.
 — Ето-о-о го-о-о — рече накрая тя и ми показа едно малко камъче.
 — Но, но, това е камък — възмутих се аз.
 — То-о-ова е един мно-о-ого специален камък — отвърна тя.
 — Да не е фисолофоски, фасафоски... а, такъв де — въодушевих се аз, — 
специален, който дългоезичникът търсеше.
 — О не, не — поклати се главата. — То-о-ова не е филосо-о-офски камък.
 — Значи е нефилософски? — досетих се аз. — А как може да стане такъв — 
философски де.
 — Сигу-у-урно трябва да се открие после-е-едната съставка — рече тя.
 — И каква е тя? — попитах аз.
 — Мно-о-ого бъ-ъ-ързаш, момко, мно-о-ого, мно-о-ого... Помня Човеците. Те 
то-о-олкова бързаха, че никога нямаха вре-е-еме за нищо. А вся-я-яко нещо си има 
време.
 — Добре, добре — съгласих се аз, — а съставката?
 — Все бъ-ъ-ързаха и бъ-ъ-ързаха — продължи главата.
 Тя заразказва и се унесе в спомени. Разказа как Човеците забравили за 
истинското време и съградили собствени светове. Затворили се в тях и създали 
тяхно си, различно време.
 — А съставката... — рече накрая тя. — Ще трябва да наме-е-ериш сам-сами-
и-ичък. Аз пове-е-ече не мо-о-ога да ти помо-о-огна.
 Като каза това, главата ми намигна и се прибра в камъка си.

 Браво! Ти спечели предмет. Намери картичката, на която е написано 
„нефилософски камък“, и я вземи.

 Успех! Ти се справи чудесно с мисията на съществото. Изтрий числото, 
записано в момента под „Разрушеният хамбар“. Тук няма какво повече да 
правиш.

 Сега е добър момент да си починеш. Ако искаш да направиш пауза, е 
достатъчно да прочетеш „Как да поставя играта на пауза“ в края на тази 
книга.

 Ако ли пък не, избери накъде да се насочиш по картата и продължи натам.

 Тао Мъх бе седнал на един камък, умислен. Повтаряше „въх, въх, въх“ и 
скубеше бялата си брада. Доближих се и го попитах:
 — Какво се е случило?
 — Това се случи, че нищо не се случи — рече неразбираемо той. — А 
трябваше вече да се е случило, да не ми е иначе името Тао Мъх, водният плъх.
 Той слезе от камъка и надникна в това, което наричаше „кладенец“. 
 — Луната е вътре заспала, в кладенеца легло изкопала. Да се хване във 
водовъртежа, може само с лунна мрежа — изрецитира Тао Мъх и ме погледна.

 Разгледай спечелените картички.
 Ако имаш картичка „лунна мрежа“, можеш да я покажеш на водния плъх. 

Премини на епизод 35. 
 Ако нямаш картичка „лунна мрежа“, нямаш друг избор, освен да се върнеш на 

картата. Изтрий числото 50, написано в момента под „Подземният кладенец“. 
Запиши на негово място числото 55. Избери друго място на картата, което 
да посетиш, виж кое число е записано там и прочети съответния епизод.

 — Гле-е-едай ти, гле-е-едай ти. Мно-о-ого интересно!
 Главата се прибра в камъка.  Аз почаках малко, после отново се приближих, 
свих лапичка и почуках.
 — Кое е много интересното? — попитах аз.
 Главата се подаде.
 — Наме-е-ерил си някои неща, но не-е-е всичко.
 Главата се вмъкна отново и след малко изникна, захапала нещо подобно на 
пръчица. Опита се да проговори, но с пълна уста не успя. Тя изплю нещото и каза:
 — Вземи-и-и магическия ключ и се върни-и-и, когато откриеш всичко ну-у-
жно.

След като каза това, главата задряма.

 Браво! Ти спечели предмет. Отвори кутийката с 
картичките. Намери тази, на която пише „магически 
ключ“, и я вземи.

 Изтрий числото 45, написано в момента 
под „Разрушеният хамбар“. Запиши 
на негово място числото 56. А 
сега избери друго място 
на картата, което да 
посетиш, виж кое число е 
записано там и прочети 
съответния епизод.



 Тази стена със сигурност беше пораснала, докато ме е нямало. Стърчеше 
над ушичките ми,  огромна и безкрайна. А там горе, там бе моят дом. Сърчицето 
ми радостно затупка. Заизкачвах се. Една лапичка, друга лапичка, една лапичка, 
друга лапичка. Камъните продължаваха нагоре и нагоре. „Ще е толкова приятно 
— помислих си аз — да видя отново всички“. И мама хонтолул, и татко хонтолул, и 
сестричката ми. А и всички останали. Вече ми липсваха.
 Козината ми настръхна от внезапен хлад и потреперих. Лапичките ми стиснаха 
здраво стената. Още малко и още малко. Най-после се промъкнах, прехвърлих 
се на Та-вана и се шмугнах вътре. Тупнах в прахта и притихнах. Ушичките ми 
щръкнаха. Не се чуваше нищо особено. Бе тихо. Само баба хонтолул от време 
на време похъркваше, а леля хонтолул промърморваше нещо насън. Въздухът се 
изпълни с познати миризми. Изправих се и се огледах. Два възрастни хонтолула 
се бяха гушнали и заспали точно до лявата ми лапичка. Внимателно си прибрах 
крачето и се покатерих на гредата. Изглежда, че всички спяха.
 Пробягах с подскоци напред и приближих още... опа! Скрих се бързо зад 
една греда. Сега вече щях да загазя! Спукана ми е работата! Мама хонтолул се бе 
разбудила и сънено се оглеждаше. Сигурно ме търсеше.
 — Видях те — каза тя. — Излез оттам.
 Боязливо подадох муцунка иззад гредата.
 — Я ела тук — рече тя.
 Сведох муцунка и заразглеждах джобчето си, сякаш е най-интересното нещо 
на света. Бавно се приближих.
 — Погледни ме в очите — каза тя и повдигна муцунката ми с лапичка. — 
Къде си ходил?
 Козината ѝ беше рошава от съня, а очите ѝ изглеждаха ядосани.
 — Ами аз... — започнах да обяснявам. — Нали няма да ми се караш?
 — Какво си направил? — гласът на мама хонтолул стана твърд като камък.
 — Ами исках само да надникна... И да поразгледам малко... И малко да се 
разходя и...
 Козината на мама хонтолул направо настръхна. Опитах се да ѝ обясня, че 
всъщност сенките не са толкова страшни. Както и тъмните твари, както и мрачните 
господари. И изобщо...
 — Виж, мамо, нищо ми няма — казах аз. — Не умрях.
 — Не, не, не! — рече мама хонтолул и поклати глава. — Сигурно си сънувал. 
Това не може да е вярно. Да не те е хванал петнистият бяс?
 Тя се приближи, сложи лапа на челото ми и рече:
 — Да, това се е случило. Ти гориш! Бедничкият ми той, ходил си насън и си 
сънувал.
 — Нее! — рекох аз и махнах лапата ѝ ядосано. — Нищо ми няма. Не съм 
болен. 
 Размахах лапичка към края на Та-вана и казах:
 — Там има цял един друг свят!
 — Да — съгласи се тя. — Светът на Сенките! Там, където никой хонтолул не 
може да отиде, докато е жив. Откога не се чувстваш добре?

Мама хонтолул дръпна езика ми и го огледа отвсякъде. Духна в ушите ми. Разтвори 
очите ми и надникна в тях.
 — Мамо, добре съм — рекох аз.
 — Вдигни си лапичките! — изкомандва тя и заопипва мишниците ми.
 — Гъдел ме е — прихнах аз.
 Тя надникна в джобчето ми и спря изумена. По ръцете и се посипа звезден 
прах и заискри в тъмното.
 — Казах ти, че не съм сънувал — рекох аз.
 Тя извади от джобчето ми красивия звезден плод и го разгледа стъписана.
 — За теб е — казах аз. — Аз сам го отгледах! А да отглеждаш, означава да 
обичаш. Така каза дългоносът.
 Мама хонтолул взе плода с треперещи лапички и се разплака.
 — Никога повече не прави така! — рече тя.
 — Но защо?
 — Защото те обичам — отговори тя.
 — И аз те обичам — казах ѝ аз и се гушнах до нейното джобче. — Но е време 
да порасна, мамо.

КРАЙ
(Прочети “Приключване на играта” в края на книгата)



 Гигантската пръчка стърчеше самотна. Тя бе доста странна и даже малко 
страшничка. От нея излизаха големи пръчки, които стърчаха настрани, нагоре, 
напред и навсякъде. Увиваха се, промушваха се и ставаха на още по-малки 
пръчици. В цялото това пръчище зееше огромен отвор, в който можеха да живеят 
най-много десет хонтолула! Приближих се. Изведнъж оттам се чу глас:
Ти, който ти се пишка, пишкай на дървото. Да, да, те и без друго всички пишкат 
там. Знам, знам, всичко знам!
 И точно в този момент внезапно ми се приходи, така де... припишка ми се. 
Ами сега! Огледах се притеснено. У дома ползвахме едни сламени вързопчета. Ох, 
ох, ох. Къде е това дърво и какво е то? Не издържах. Вдигнах краче и се изпишках 
на пръчището.

 — Отвътре отново се чу глас:
 — Ти, който се катериш към дупката, внимавай да не паднеш. Да, да, те и 

без друго всички падат там. Знам, знам, всичко знам!
 „Да се катеря към дупката ли?“ — помислих си аз. Хм, да, сигурно не 

беше прилично да се изпишкаш пред дома на някого и после дори да 
не се запознаеш с него. Дали трябваше да кажа: „Здравейте, аз съм 

този, който ви пишках на вратата“? Мислех си разни такива неща, 
бях се унесъл и въобще не внимавах къде се катеря. Лапичката 

ми се плъзна и се пусна. Крачетата задраскаха, сърчицето 
затупка и телцето ми увисна на другата лапичка. С последни 
сили се залових отново за пръчището. Сърчицето продължи 
да тупа бясно. „Ох, какъв беше този глас, който познаваше 
всичко, което ще се случи?!“ Стигнах до отвора и внимателно 
надникнах вътре.
 От тъмнината излезе едно едро бяло същество. 
Клатушкаше се, като ходеше на две пръчки, които изникваха 
отдолу. Козината му не беше козина, а нещо друго. Вместо 
уста имаше странно стърчащо нещо.
 Аз смутено подадох напред едната лапичка, за да се 
запознаем. Бялото същество се заклатушка на пръчките си и 
погледна в нея.
 — Да, да, всички искат да им гледам на лапичката там — 
каза съществото и се взря в нея внимателно.
 Изведнъж се стресна от нещо, остави лапичката ми и 
закрачи напред-назад като леля хонтолул. Дойде пак, отново 
погледна лапичката ми и каза:

 — Има два пътя там. Знам, знам, всичко знам!
 — Един за звездите и един за луната.

 — Звездите? Луната? — не разбрах нищо.
 — Не знам, не знам, нищо не знам! Кой път избираш сам?

 За кое искаш да научиш?
 Пътя на Звездите — продължи на епизод 65.
 Пътя на Луната — продължи на епизод 71.



 Почесах се зад ухото, бръкнах в джобчето си и извадих вълшебното кълбо. 
Белите прашинки вътре затанцуваха насам-натам.
 — Охоо — зарадва се пръчкоустата и запристъпва от крак на крак. — Това е 
кълбото, там! Знам, знам, всичко знам!
Тя се пресегна с едната си клечка и го взе от лапичките ми. Разгледа го. Разклати 
го нагоре-надолу и хоп, магическият прах отново затанцува. Сякаш лунен или 
звезден, но някак по-различен.
 — Ти, който го донесе сам, дай лапичката си насам — рече съществото, 
след което се присегна с другата си клечка и взе лапичката ми. 
 — Оракул, оракул, погледни в кълбото сам — рече пръчкоустата — и виж 
бъдещето там!
 Прашинките затанцуваха пред очите ми. Сред тях, вътре в 
кълбото стърчеше едно здание, а до зданието — едно същество!
 Пръчкоустата ме хвана здраво за лапичка и ме повдигна. 
Въздухът погали козината ми и се понесохме нагоре. Беше 
невероятно!
 Най-накрая ме остави в отвора и слезе до 
мен. Прибра огромните си лапища, поклати глава 
и рече:
 — Човекът създаде здание сам. 
Човекът създаде и снежната буря. Човекът 
заключи всичко в кълбото, а това е на 
оракула окото!
 После обърна гръб и изрецитира:
 — Три пътя имаш там, знам, 
знам, всичко знам! Единият с хълмчета 
завършва, другият — в стената, а с 
мелницата идва краят на оная... — 
Замисли се и не довърши.
 Намести се, стисна кълбото и 
изведнъж отскочи, понесе се във въздуха 
в далечината.

 Успех! Ти се справи отлично с мисията 
на бялата пръчкоуста. Върни картичката 
„магическо кълбо“ в кутийката и изтрий 
числото, записано в момента под „Вековното 
дърво“. Тук няма какво повече да правиш.

 Сега е добър момент да си починеш. Ако искаш 
да направиш пауза, е достатъчно да прочетеш „Как 
да поставя играта на пауза“ в края на тази книга.

 Ако ли пък не, избери накъде да се насочиш по 
картата и продължи натам.

 Тао Мъх продължаваше да стои на същия камък и да размишлява. Той все 
така повтаряше „въх, въх, въх“, но поне бе спрял да скубе брадата си.

 Ако вече си открил „лунната мрежа“, можеш да я покажеш на водния плъх. 
Премини на епизод 35. 

 Ако нямаш картичка „лунна мрежа“, нямаш друг избор, освен да се върнеш 
на картата и да избереш друго място, което да посетиш, виж кое число е 
записано там и прочети съответния епизод.

Приближих познатите останки от здание. Вътре стърчаха  греди, които свършваха 
в нищото. Едната стена бе напълно разрушена. Главата дремеше, едва-едва 
показала се от своя камък. Тя бе казала, че трябват всичките три съставки, за да 
стане магията.
 — Хей! — подвикнах аз.

 Разгледай спечелените картички. Ако вече си успял да откриеш „опашка 
от безопашатник“, „тайната рецепта“ и „самодивско биле“, продължи на 46.

 Ако не си успял да откриеш някой от трите предмета, е време да се 
върнеш на картата. Избери ново място, което да посетиш, виж кое число е 
записано там и прочети съответния епизод.

 Приближих отново странните високи камънаци, сякаш 
застинали насред устрема си към малките светещи точици горе. 
Или пък сякаш бяха кули от камъчета, построени от някое 
гигантско хонтолулче.
 Приближих се и от една от триъгълните дупки се чу 
тихо гласче:
 — Хей, носиш ли лекарството?

 Разгледай спечелените картички. 
 Ако вече си открил „лечебна отвара“, можеш да я 

предложиш на съществата. Продължи на 59.
 Или ако нямаш „лечебна отвара“, но вече си намерил 

„философски камък“, продължи на 60.
 Ако нямаш нито един от двата предмета, все 

още можеш да решиш да влезеш въпреки болестта. 
Продължи на 80.

 Или просто да си тръгнеш и да избереш друго място 
на картата, което да посетиш, виж кое число е записано 
там и прочети съответния епизод.



 Нещо бяло и полупрозрачно се носеше във въздуха. То обгръщаше всичко 
наоколо и отчасти го скриваше, правеше го неясно и понякога невидимо. Миришеше 
на влага и на самота.
 Безмерно големи камънаци, по-големи от всичко друго, се издигаха в 
далечината. А вътре зееха дупки, еднакви, триъгълни и издълбани на равно 
разстояние една от друга. Но какво ли  същество ги бе изкопало? Всеки хонтолул 
знаеше, че дори и най-здравите нокти се чупеха в камъка. А веднъж дори чичо 
хонтолул си бе назъбил зъбите, като пробва да го отгризне. Каква беше тази сила, 
която можеше да дълбае в камъка? Това ли бяха Човеците?
 Приближих се до една от дупките и надникнах. В тунела се разнесе шепот. 
Направо да ти настръхнат космите! Отдръпнах се. Приближих друга от дупките. 
Вътре отново се разнесе шепот, но сякаш по-ясен и разбираем.
 — Идва — каза един глас.
 — Идва — повтори друг, а после и трети, който заглъхна и се превърна в 
шепот.
 — Кой идва? Аз ли? — извиках в дупката.
 — Шшшт, той разбра — каза единият глас.
 — Тихо, нали ви казах — каза другият глас.
 — Само аз съм тих! — скара им се трети.
 Някакво същество сякаш се мярна в далечината.
 — Може ли да вляза? — извиках вътре отново.
 — Той влиза — каза единият глас.
 — Бързо, крийте се — каза другият глас.
 — Но аз съм скрит — обади се третият глас.
 „Какви страхливи същества!“ — помислих си аз и наперих коремчето си, та 
чак джобчето ми щръкна.
 — Ехо, влизам! — обявих на висок глас.
 Вътре се разнесе трополене на бягащи лапички.
 — Къде да се скрия, като си ми заел дупката! — скара се някой.
 — Седнал си ми на опашката! — извика друг.
 — Не тази опашка, другата! Ти колко опашки имаш?
 — Спокойно — обади се някой, — аз ще говоря. 
 Едно същество се показа иззад далечния ъгъл. Приличаше на хонтолул, 
но не беше. Нямаше коремно джобче, но пък имаше космата опашка. Две малки 
пръчици стърчаха от главата му. В лапичката си държеше някаква торбичка.
 — Хъх, хъм — прокашля се съществото. — Добре дошъл в нашия замък!
 — Имате много хубав камък — съгласих се учтиво аз.
 — Замък, не камък — поправи ме опашатият косматко.
 — Камък, не замък — поправих го аз.
 — Уф — и съществото махна с лапичка, — няма значение! Извинете, че 
моите другари се крият от вас, но те са болни. Всички са болни, освен мен.
 — Болни, как така? — учудих се аз и си спомних за сенчестата треска, която 
понякога ухапваше някой хонтолул и той забравяше къде е и защо е там.

 — Болни, да — потвърди косматият опашатко. — Страхуват се да не заразят 
някого и затова се крият в дупките си.

 Разгледай спечелените картички. 
 Ако имаш „лечебна отвара“, можеш да я предложиш на съществата. 

Продължи на 59.
 Ако нямаш „лечебна отвара“, но имаш „философски камък“, можеш да пробваш 

с него. Продължи на 60.
 Ако нямаш нито един от двата предмета, можеш да кажеш, че не те е 

страх да влезеш въпреки болестта. Продължи на 80.
 Или да си вземеш довиждане и да се върнеш по-късно. Изтрий числото 58, 

написано в момента под „Скалните дупки“. Запиши на негово място числото 
57. А сега избери друго място на картата, което да посетиш. Виж кое число е 
записано там и отгърни книгата на епизода с този номер.



 — Той носи отварата! — прошепна един глас.
 — Ама истинска ли е? — попита друг.
 — Истинска е! — казах гордо аз и я показах високо.
 — Нищо не виждам, какво сe случва?
 — Той казва, че отварата е истинска. Мръдни си ухото де.
 Моят водач взе паничката и я поразгледа.
 — Пълна е само до средата — обади се един глас зад мен.
 — Тихо! — скара му се някой.
 — Така е — съгласих се аз, — защото белият каменолап изпи половината.
 Съществата замлъкнаха.
 — Нека не губим време — каза водачът ми и заситни навътре. 
 Аз го последвах. Продължихме навътре и нагоре. Беше хладно, миришеше 
на камък и на стара, болнава козина. Кой ли беше прокопал всичко това? Дали 
тези същества или Човеците? От няколко дупки надникнаха четири-пет любопитни 
главички. Някои от малките на тези същества излязоха и ме последваха отдалеч. 
Не изглеждаха никак болни.
 Още по-навътре достигнахме едно разширение. Десетина от съществата 
бяха положени върху някакви снопчета. Козината им бе окапала на места, бяха 
затворили очички и едвам дишаха.
 — Тези се заразиха първи — каза съществото, което ме водеше.
 Едно от малките, които ни следваха, ме доближи, дръпна ме за космите на 
крака и ми показа лапичката си. Козината ѝ беше започнала да окапва.
 — Но това е ужасно! — казах аз и подадох лечебната отвара на водача им.
 — Ужасно е — съгласи се той. — Но трябва да има начин да се излекува!
 Зад мен започнаха да се събират и останалите. Той разбърка с клечицата, 
извади една капка и я поднесе към муцунката на най-близкия си събрат.
 Зад мен се тълпяха още и още. Всички чакаха нещо да се случи. И чакаха. И 
чакаха.
 — Тази отвара всичко ли лекува? — попита водачът им.
 — Ами —  поколебах се аз, — почти всичко.
 Зад мен съществата зашушнаха. 

 Техният другар продължи да бърка с клечицата и да слага 
по една капка в устите на тежко болните. Всички се умълчаха 
и забиха поглед в пода. Настана тишина.
 Малкото отново ме задърпа за козината на крака и ми 
подаде нещо. Беше меко и странно.
 — Иска да го вземеш за спомен — каза отново моят водач. 
— Това е восък — любимата му играчка!
 — Благодарих на малкото и го прибрах в джобчето си.

 Браво! Ти спечели предмет. Намери картичката, на 
която е написано „восък“, и я вземи.

 — Работи! — извика внезапно някое от съществата. — Тя 

вече диша по-добре.
 — Работи — зашепнаха тези зад мен. — Успя. Той успя! Дали? Той наистина 
успя!
 Съществата заподскачаха от радост.
 — Момчета, момчета, моля ви — рече някой, — скачате ми върху лапичката!
 Обърнах се — малките вече играеха на гоненица, също като хонтолулчета. 
Познатото малко настигна другарчето си, докосна го и рече: „Ти гониш!“
 Скоро всички обитатели на дупките заприиждаха един по един. Имаше 

кафеникави и бели, сиви и рижави. По-малки и по-големи. Мъжки и женски. 
Всичко — точно четиридесет и седем. А капките — точно 

четиридесет и осем. След като всички бяха излекувани, 
те ми подадоха купичката. Аз изпих последната капка, 

като си натиках нослето в купичката и я облизах. 
Повечето от съществата вече видимо дишаха по-

добре.
 — В знак на благодарност — рече 

едно от женските, приближавайки се — ти 
подаряваме тази вятърна свирка.
 — Вятърна свирка ли?
 Тя бръкна в своята торбичка и извади 
една клечица с дупки.

 — Когато духнеш в нея, тя ще 
засвири — обясни тя. — И ние ще чуем. 

А ти ще чуеш нашите тъжни песни.

 Браво! Ти спечели предмет. 
Намери картичката, на която е 

написано „вятърна свирка“, и я 
вземи.

 Върни картичката „лечебна 
отвара“ в кутийката и на 
нейно място вземи отново 
„вълшебна купичка“.

 Успех! Ти се справи чудесно, 
помагайки на съществата. 

Изтрий числото, записано 
в момента под „Скалните 

дупки“. Тук няма какво повече да 
правиш.

 Сега е добър момент да си починеш. 
Ако искаш да направиш пауза, е достатъчно 

да прочетеш „Как да поставя играта на 
пауза“ в края на тази книга.
 Ако ли пък не, избери накъде да се насочиш по 

картата и продължи натам.



 — Той има някакъв камък! — прошепна един глас.
 — Ама ние си имаме предостатъчно камънаци! — възропта друг.
 — Този е фи-ло-соф-ски! — казах гордо аз и го вдигнах високо.
 — Нищо не виждам, какво се случва?
 — Той казва, че камъкът е фафасоски. Мръдни си ухото де.
 Моят водач взе камъка и го разгледа.
 — Има някакви драсканици по него — обади се един глас зад мен.
 — Тихо! — скара му се някой.
 — Така е — съгласих се аз, — защото дългоезичникът ги нарисува. Той каза, 
че има чудодейни свойства. Сигурно може и да лекува.
 — Чудодейни свойства, еха! — зашепнаха си съществата.
 — Нека не губим време — каза водачът ми и заситни навътре, а аз го 
последвах.
 Беше хладно, миришеше на камък и на стара, болнава козина. Кой ли беше 
прокопал всичко това? Дали тези същества, или Човеците? От няколко дупки 
надникнаха четири-пет любопитни главички. Няколко от малките  на тези същества 
излязоха и ме последваха отдалеч. Не изглеждаха никак болни.
 Най-накрая достигнахме до едно разширение. Десетина от съществата 
лежаха върху някакви снопчета. Козината им бе окапала на места, бяха затворили 
очички и едвам дишаха.
 — Тези се заразиха първи — каза водачът ми.
 — Едно от малките, които ни следваха, се приближи до мен, дръпна ме за  
крака и ми показа лапичката си. Козината ѝ беше започнала да окапва.
 — Но това е ужасно! — казах аз и подадох философския камък на водача 
им.
 — Ужасно е — съгласи се той. — Но трябва да има начин да се излекува!
 Зад мен започнаха да се събират и другите същества. Той приближи камъка 
и докосна до сърцето най-близкия болен.
 Зад мен се тълпяха още и още. Всички чакаха нещо да се случи. И чакаха. И 
чакаха.
 — Този камък наистина ли лекува? — попита ме съществото.
 — Ами — поколебах се аз, — почти сигурно.

Зад мен съществата зашушнаха. 
Техният другар продължи да обикаля съществата и да 
докосва всяко едно от тях. Всички се умълчаха и забиха 
поглед в пода. Настана тишина.
 Малкото отново ме задърпа за козината на крака и ми 
подаде нещо. Беше меко и странно.
 — Иска да го вземеш за спомен — каза отново моят водач. 
— Това е восък — любимата му играчка!
 — Благодарих на малкото и го прибрах в джобчето си.

 Браво! Ти спечели предмет. Намери картичката, на 
която е написано „восък“, и я вземи.

 — Работи! — извика внезапно някое от съществата. — Тя вече диша по-
добре.
 — Работи — зашепнаха тези зад мен. — Успя. Той успя! Дали? Той наистина 
успя!
 Съществата заподскачаха от радост.
 — Момчета, момчета, моля ви — рече някой, — скачате ми върху лапичката!
 Обърнах се —  малките вече играеха на гоненица, също като хонтолулчета. 
Познатият ми дребосък настигна другарчето си, докосна го и рече: „Дългоезичник, 
ти гониш!“
 — В знак на благодарност — рече една от женските, приближавайки — ти 
подаряваме тази вятърна свирка.
 — Вятърна свирка ли?
 Тя бръкна в своята торбичка и извади една клечица с дупки.

 — Когато духнеш в нея, тя ще засвири — обясни тя. — И 
ние ще чуем. А ти ще чуеш нашите тъжни песни.

 Браво! Ти спечели предмет. Намери картичката, на 
която е написано „вятърна свирка“, и я вземи.

 Успех! Ти се справи чудесно, помагайки на съществата. 
Изтрий числото, записано в момента под „Скалните 
дупки“. Тук няма какво повече да правиш.

 Сега е добър момент да си починеш. Ако искаш да 
направиш пауза, е достатъчно да прочетеш „Как да 
поставя играта на пауза“ в края на тази книга.

 Ако ли пък не, избери накъде да се насочиш по картата 
и продължи натам.

 В далечината се виждаше познатата яма. Доближих я и затърсих водния 
плъх.
 — Въх, въх, въх, ако пак ти трябва вода, този път сам ще 
трябва да влизаш там — каза един глас зад гърба ми и аз се 
обърнах.
 — Как го правиш този номер? Как винаги се озоваваш 
зад гърба ми?
 Тао Мъх не каза нищо, а само се усмихна.

 Разгледай картичките, които притежаваш. 
Ако имаш отново празна „вълшебна купичка“, 
можеш и сам да се спуснеш за вода. Продължи на 
32. 

 Внимание — ако купичката е пълна с нещо, то няма 
как да я използваш за целта. Върни се на картата и 
избери друго място, което да посетиш, виж кое число е 
записано там и прочети съответния епизод.



 — Той носи отварата! — прошепна един глас.
 — Ама истинска ли е? — попита друг.
 — Истинска е! — казах гордо аз и я показах високо.
 — Нищо не виждам, какво се случва?
 — Той казва, че отварата е истинска. Мръдни си ухото де.

Моят водач взе паничката и я поразгледа.
 — Пълна е само до средата — обади се един глас зад мен.

 — Тихо! — скара му се някой.
 — Така е — съгласих се аз, — защото белият каменолап изпи 

половината.
Съществата замлъкнаха.
 — Нека не губим време — каза водачът ми и заситни 
навътре. 
  Аз го последвах. Миризмата на застояла козина и 
болнавост бе станала по-плътна. Продължихме нагоре до 
разширението, където все така лежаха заразените.
 Водачът ми се приближи, докосна с лапичка един от 
другарите си и вдигна очи.
 — Изгарят! — рече той и отвори купичката. Взе тънка 
клечица и я топна.
  Зад мен започнаха да се събират и другите същества.
 Той разбърка с клечицата, извади една капка и я поднесе 
към муцунката на най-близкия си събрат.
 Зад мен се тълпяха още и още. Всички чакаха нещо да се 

случи. И чакаха. И чакаха.
 — Тази отвара всичко ли лекува? — попита водачът им.

 — Ами —  поколебах се аз, — почти всичко.
Зад мен съществата зашушнаха. 

Техният другар продължи да бърка с клечицата и да слага по една 
капка в устите на тежко болните. Всички се умълчаха и забиха поглед в пода. 
Настана тишина. Само дребосъкът, който ми бе дал своята играчка, се приближи 
и ме попита:
 — Батко, батко, бял камено-как беше?
 — Бял каменолап — смотолевих аз.
 — Работи! — извика внезапно някое от съществата. — Тя вече диша по-
добре.
 — Работи — зашепнаха тези зад мен. — Успя. Той успя! Дали? Той наистина 
успя!
 Съществата заподскачаха от радост.
 — Момчета, момчета, моля ви — рече някой, — скачате ми върху лапичката!
 Обърнах се — малките вече играеха на гоненица, също като хонтолулчета. 
Познатото малко настигна другарчето си, докосна го и рече: „Сега ти си бял 
каменолап, ти гониш!“

 Скоро всички обитатели на дупките заприиждаха един по един. Имаше 
кафеникави и бели, сиви и рижави. По-малки и по-големи. Мъжки и женски. Всичко 
— точно четиридесет и седем. А капките — точно четиридесет и осем. След като 
всички бяха излекувани, те ми подадоха купичката. Аз изпих последната капка, 
като си натиках нослето в купичката и я облизах. Повечето от съществата вече 
видимо дишаха по-добре.
 — В знак на благодарност — рече едно от женските, приближавайки се — ти 
подаряваме тази вятърна свирка.
 — Вятърна свирка ли?
 Тя бръкна в своята торбичка и извади една клечица с дупки.
 — Когато духнеш в нея, тя ще засвири — обясни тя. — И ние ще чуем. А ти 
ще чуеш нашите тъжни песни.

 Браво! Ти спечели предмет. Намери картичката, на 
която е написано „вятърна свирка“, и я вземи.

 Върни картичката „лечебна отвара“ в кутийката и на 
нейно място вземи отново „вълшебна купичка“.

 Успех! Ти се справи чудесно, помагайки на съществата. 
Изтрий числото, записано в момента под „Скалните 
дупки“. Тук няма какво повече да правиш.

 Сега е добър момент да си починеш. Ако искаш да 
направиш пауза, е достатъчно да прочетеш „Как да 
поставя играта на пауза“ в края на тази книга.

 Ако ли пък не, избери накъде да се насочиш по картата 
и продължи натам.

 Малки точици — високо горе. Вдигнах главичка и ги огледах. Дупчиците 
искряха. „Звезди“ — май така ги бе нарекло онова същество. Изглеждаха толкова 
красиви и така блещукаха, че направо се размечтах. Дали пък тези дупчици не 
бяха светлинни проходи към далечни светове? Светове също толкова странни и 
необясними като този? Пра-прастарият дядо хонтолул разказваше легенди, че 
Човеците търсели начин да пътуват дотам. Дали го бяха открили? Дали когато 
сенките са превзели всичко, Човеците са се отправили натам? Но това бе само 
една от легендите. Всеки път историята беше различна, нещо се променяше в нея 

и никой не можеше да разбере кое е истина и кое не.
 Искрящ прах полепна по козината ми и я покри цялата. Аз 
започнах да се чистя с лапички и да го събирам в коремната 
си торбичка.

 Браво! Ти спечели картичка. Отвори кутийката, намери 
тази, на която пише „звезден прах“, и я вземи.

 Изтрий числото 63, записано до мястото в момента. 
Тук няма какво повече да направиш. Избери  накъде да 
се насочиш по картата. Виж кое число е записано там и 
прочети съответния епизод



 — Той има някакъв камък! — прошепна един глас.
 — Ама ние си имаме предостатъчно камънаци! — възропта друг.
 — Този е фи-ло-соф-ски! — казах гордо аз и го вдигнах високо.
 — Нищо не виждам, какво се случва?
 — Той казва, че камъкът е фафасоски. Мръдни си ухото де.
 Моят водач взе камъка и го разгледа.
 — Има някакви драсканици по него — обади се един глас зад мен.
 — Тихо! — скара му се някой.
 — Така е — съгласих се аз, — защото дългоезичникът ги нарисува. Той каза, 
че има чудодейни свойства. Сигурно може и да лекува.
 — Чудодейни свойства, еха! — зашепнаха си съществата.
 — Нека не губим време — каза водачът ми и заситни навътре, а аз го 
последвах.
 Миризмата на застояла козина и болнавост бе станала по-плътна. 
Продължихме нагоре до разширението, където все така лежаха заразените.
 Водачът ми се приближи, докосна с лапичка един от другарите си и вдигна 
очи.
 — Те изгарят! — рече той.
 Зад мен започнаха да се събират и другите същества. Той приближи камъка 
и докосна до сърцето най-близкия болен.
 Зад мен се тълпяха още и още. Всички чакаха нещо да се случи. И чакаха. И 
чакаха.
 — Този камък наистина ли лекува? — попита ме съществото.
 — Ами — поколебах се аз, — почти сигурно.
 Зад мен съществата зашушнаха. 
 Техният другар продължи да обикаля съществата и да докосва всяко едно от 
тях. Всички се умълчаха и забиха поглед в пода. Настана тишина.
 Само малкото същество, което ми бе дало своята играчка, се приближи и ме 
попита:
 — Батко, дълго-зи-ези... как беше?
 — Дългоезичник — смотолевих аз.
 — Работи! — извика внезапно някое от съществата. — Тя вече диша по-
добре.
 — Работи — зашепнаха тези зад мен. — Успя. Той успя! Дали? Той наистина 
успя!
 Съществата заподскачаха от радост.
 — Момчета, момчета, моля ви — рече някой, — скачате ми върху лапичката!
Обърнах се —  малките вече играеха на гоненица, също като хонтолулчета. 
Познатият ми дребосък настигна другарчето си, докосна го и рече: „Дългоезичник, 
ти гониш!“
 — В знак на благодарност — рече една от женските, приближавайки — ти 
подаряваме тази вятърна свирка.
 — Вятърна свирка ли?
 Тя бръкна в своята торбичка и извади една клечица с дупки.

 — Когато духнеш в нея, тя ще засвири — обясни тя. — И ние ще чуем. А ти 
ще чуеш нашите тъжни песни.

 Браво! Ти спечели предмет. Намери картичката, на 
която е написано „вятърна свирка“, и я вземи.

 Успех! Ти се справи чудесно, помагайки на съществата. 
Изтрий числото, записано в момента под „Скалните 
дупки“. Тук няма какво повече да правиш.

 Сега е добър момент да си починеш. Ако искаш да 
направиш пауза, е достатъчно да прочетеш „Как да 
поставя играта на пауза“ в края на тази книга.

 Ако ли пък не, избери накъде да се насочиш по картата 
и продължи натам.

 — А какво са звездите? — попитах аз.
 — О-о-о, те са онези неща там! — обясни бялата пръчкоуста. — Ти, който 
пишкаш по врати, главата си вдигни. Ще видиш светлина — малки точици в нощта.
 Аз вдигнах главичка. Нямаше никакви точици. Само едно тъмно.
 — Не сега — прошушна ми съществото.
 Аз свалих главичка и зачаках. След малко не издържах и прошушнах: „А 
кога?“
 — Не тук — прошушна отново бялото нещо.
 — Ааа! — изведнъж се сетих за онези светещи, искрящи дупчици, горе много-
много нависоко.
 — Ахааа! — извика и съществото. — Не тук, а там! Къде има звезден прах, 
знам, знам!

Бялата пръчкоуста се заклатушка на двете стърчащи неща 
и се приближи до мен. Надвеси се над ухото ми и започна да 
шепти тайната на звездния прах.

 Страхотно! Ти разкри ново тайно място. Открий тази 
рисунка на звезден прах под звездите, в най-горния десен 
ъгъл на картата и запиши до нея числото 63.

 — Край, времето ти изтече! — каза съществото и започна 
да ме подбутва към изхода. — Чака ме неотложна задача 
там! Знам, знам...
 — Да, да — прекъснах го аз, — Тръгвам си вече.
 — И ако може другия път сам, да не пишкаш на вратата 
там!

 Изтрий числото 53, записано в момента под „Вековното дърво“. Запиши на 
негово място числото 85. 

 А сега избери друго място на картата. Виж кое число е записано там и 
отгърни книгата на епизода с този номер.



 Притичах и прескочих няколко камъчета, когато светлината изведнъж 
намаля. Обърнах се и вдигнах очички. Високо над мен, един огромен мрачен 
господар раздвижи лапите си. Бе толкова страховит, че крачетата ми затрепериха, 
а сърчицето ми затупка лудо. Мрачният господар захапа парче от нагризания кръг, 
а след туй отгризна още едно и още едно. Побягнах към близкия камък и се скрих 
зад него. Направо от страх мушнах главичката си в коремното джобче. 
 Вътре не се виждаше и не се чуваше нищо. Бе топло и уютно като в майчиния 
джоб, където се сгушваха малките хонтолули. А понякога и не толкова малките 
хонтолули. Там, където нямаше мрачни господари. Нямаше огромни светове без 
покриви и стени, в които си сам-самичък. И нямаше Човеци с техните неразбираеми 
здания.
 Дълго останах така, докато се успокоя. Накрая измъкнах главичка и отново се 
осмелих да погледна навън. Господарят бе отишъл надалеч. Бе изплюл парчетата 
и светещият кръг отново беше станал цял. Така де, не цял, а само донякъде 
отгризнат. Изглеждаше безопасно да продължа.
 „Защо ще го ядат, ако после пак ще го плюят!“ — мислех си аз, докато се 
катерех върху купчини камъни, нахвърляни един върху друг, сякаш от някакво 
гигантско същество. Спрях за малко и отново погледнах към светещия полукръг.
 — Мее-сечина, мее-сечина — наа-половина, наа-половина!
 Стреснах се и се обърнах. Едно огромно същество скачаше по камънаците 
и дивееше, а козината му — бяла и предълга — се вееше зад него. Риташе във 
въздуха, брадата му подскачаше, а то тръскаше ли, тръскаше глава, от която 
стърчаха две пръчки.
 — Мее-сечина, мее-сечина — наа-половина, наа-половина! — извика отново 
съществото.
 — Мрачният господар я отгризна — обясних аз, — но после пак я изплю. 
Странно, нали?
 Съществото спря да беснее и се почеса. То имаше най-странните лапи, 
които не бяха лапи, а завършваха с нещо като камъни.
 — Билки! — извика белият каменолап и започна да си мърмори. Заподскача 
по камънаците, сякаш търсеше нещо.
 — Билки? — попитах аз. 
 Не разбирах за какво говори.
 — Врее-ме идва, врее-ме идва — разкрещя се отново съществото. — Ще 
приготвя аз отвара!
 — О, не, не бива да приготвяме отрава — възпротивих се аз. — Отравата 
отравя. Веднъж така чичо хонтолул излапа някакъв мухъл и за малко не умря. 
Мама каза, че се е отровил.
 Съществото пак спря и се почеса с каменната си лапа. След това ми обясни, 
че отровата отравяла, но отварата правела обратното. Не ставаш по-зле, а по-
добре. Тези билки били някакви подобни на косми неща, само че по-шарени и 
уханни. Изобщо, съществото дълго време-е-е ме-е-ечеше, подскачаше и ми 
обясняваше за билките. Какви били, къде растели, как миришели и така нататък, 
и така нататък, докато не обещах, че ще донеса всичко необходимо, за да свари 
отварата си.

 Страхотно! Ти разкри няколко тайни места на картата. Открий тези 
рисунки на билки и запиши под всяко от тях съответното число.

          
 Изтрий числото 66, написано в момента под „Каменното свлачище“. Запиши 

на негово място числото 77.
 А сега избери ново място на картата, което да посетиш. Виж кое число е 

записано там и отгърни книгата на епизода с този номер.
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 — Имам всичко необходимо — рекох гордо. Понапъчих коремното си джобче, 
извадих нещата и ги наредих на един камък.
Белият каменолап ме погледна изненадан и се размечи от радост. Бръкна измежду 
камънаците и измъкна някакви пръчици и нещо меко. Занарежда ги едно върху 
друго. Взе съскащото камъче и с все сила го удари в камънаците. То изсъска и 
от него изхвръкна светлинка. После го удари пак и пак. Накрая се умори и спря. 
Цапна го със своята каменна лапа и камъчето се счупи на две.
 — Наа-половина, наа-половина! — измечи каменолапът доволен. 
 Той се засили и удари двете половини на камъчето с пръчките, които 
стърчаха от главата му. От тях изскочиха две светлинки, които се плъзнаха върху 
пръчиците, уголемиха се и засветиха. Над тях се разнесе нещо бяло. Въздухът се 
изпълни с остра, омайна миризма.
 — Мее — мухук — мухук — разкашля се каменолапът. — Мехук!

 — Добре ли си? — попитах го аз. — Чичо хонтолул веднъж така се разкашля. 
Мама каза, че го е хванал синият студ. Едва не умря.

 Съществото не ми обърна внимание, взе купичката и я сложи върху 
пръчиците. Светлинките отдолу ставаха по-големи и по-големи. 

Каменолапът внимателно махна капачката и впери поглед във водата 
от кладенеца. 
 — Билки! — сети се изведнъж той и взе зеления дълготул. 

 Натопи го във водата и я разбърка с него. После отгризна малко 
от него. И още малко. Разбърка на два-три пъти водата с 

остатъка и изяде всичко останало.
 — Ама, не беше ли за отварата? — рекох аз.

 Каменолапът отново не ми обърна внимание. Той взе 
„таласъмската торбичка“ и я раздели на две равни 

части, докато мечеше: „Наа-половина, наа-
половина“. Хвърли едната част при 

светещите пръчици, а с другата 
разбърка водата. Светлините 

припукаха и присъскаха. 
Въздухът се изпълни с 

бял аромат на живот 
и приключение. Той 

потопи и този космалак 
в отварата и няколко 

„торбички“ цопнаха 
вътре. Каменолапът 

набързо излапа остатъка и 
рече:

 — Ще приготвиме-е-е 
отвара!

 — Ама не я ли приготвихме 
вече?

 — Моме-еент!
 Той взе купичката, подуха, подуха и отпи от отварата. Примлясна, примлясна, 
отпи още малко и заразказва някаква стара легенда как Човеците напуснали този 
свят. Те, казваше каменолапът, отишли да живеят на друго място. Събрали се 
и си създали собствен свят. Но нещо се случило и Човеците започнали да се 
разболяват от болести, за които нямало отвари.
 Той сложи капачето на купичката и ми подаде това, което беше останало.
 — А тази отвара може ли да лекува всичко? — попитах аз.
 — Мее-е-е! — отговори той и хукна нагоре по камънаците.

 Браво! Ти спечели предмет. Върни в кутийката 
картичките „зелен дълготул“, „таласъмска торбичка“, 
„съскащо камъче“ и „купичка с вода“. Намери картичката, 
на която е написано „лековита отвара“, и я вземи.

 Успех! Ти се справи чудесно със задачата на белия 
каменолап. Изтрий числото, записано в момента под 
„Каменното свлачище“. Тук няма какво повече да правиш.

 Сега е добър момент да си починеш. Ако искаш да 
направиш пауза, е достатъчно да прочетеш „Как да 
поставя играта на пауза“ в края на тази книга.

 Ако ли пък не, избери накъде да се насочиш по картата 
и продължи натам.

 — О — възкликна съществото, — намерил си значи. Готов си вече да научиш 
и за звездите.
 — Какво са звездите? — попитах аз.
 — О-о-о, те са онези неща там! — обясни бялата пръчкоуста.
 — Ти, който пишкаш по врати, главата си вдигни...
 — Знам, знам — прекъснах я аз. — Това вече ми го каза.
 — Не, чакай, това е друго — рече тя. — Ти, който пишкаш по врати, главата 
си вдигни. Ще видиш светлина — малки точици в нощта.
 Вдигнах главичка. Дупчиците светеха, искряха, горе много-много нависоко.
 — Аха! — извика съществото. — Къде има звезден прах, знам, знам!

Съществото скокна от една пръчка, на която стоеше, и дойде 
при мен. Надвеси се над ушенцата ми и започна да разказва 
тайната на звездния прах.

 Страхотно! Ти разкри ново тайно място на картата. 
Открий тази рисунка на звезден прах под звездите и 
запиши до нея числото 63.

 Изтрий числото 88, записано в момента под „Вековното 
дърво“. Запиши на негово място числото 75. 

 А сега избери друго място на картата. Виж кое число 
е записано там и прочети съответния епизод.



 Извадих философското камъче и го завъртях в лапичка. Символите по него 
проблеснаха на светлината на Луната. Или Ме-сечината. Или отгризнатия кръг. 
Как можеше да има толкова различни имена за едно и също нещо? И кое беше 
истинското? Вгледах се нагоре. Там, където нямаше таван, дупчиците все така 
ярко блестяха. Толкова много, колкото сто милиони! Този свят бе толкова красив. 
Щях да разкажа на всички за всичко! Моят роден дом ме очакваше. Закатерих се 
уверено по стената.
 Стигнах до горе и подуших въздуха. Нослето ми трепна и мустачките 
потрепериха. Усещах вече толкова познати миризми — хонтолулска козина, 
гредите, топлина и уют. Наострих уши. Косъмчетата на ушичките ми щръкнаха. 
Отвътре се чуваха тихи гласове. Някой се е разбудил, докато ме е нямало! Дали 
ме търсеха? Долепих главичка до стената, за да чуя още по добре. Различих гласа 
на леля хонтолул, но не можех да разбера какво казва. Тихичко промуших главичка 
в Та-вана. Имах късмет — бях попаднал точно зад говорещите.
 — Сигурен съм — рече пра-прастарият дядо хонтолул и попипа брадата си.
 — Ооо — каза леля ми и махна с лапичка, — сигурно просто се е заиграл в 
някой ъгъл.
 — Не е. Той е там — рече пра-прастарият хонтолул и размаха неопределено 
пръчица. — Когато разказвах легендите за Човеците, очичките му светваха.
 — Офф, ушите ми са изстинали, а лапичките ми парят — каза леля ми. — 
Сигурно си прав.
 — Повярвай ми, кахък, кахък — закашля се той. — Водният плъх ме е научил 
добре.
 — Водният плъх ли? — рекох аз изненадан.
 Двамата мигом се обърнаха към мен. Пра-прастарият хонтолул се засмя и 
ме посочи с пръчицата си.
 — За хонтолула говорим, а той на Та-вана!
 Аз се изправих и се поотупах. Леля хонтолул ме доближи и ме подуши, 
обърна се към прастария хонтолул и рече:
 — Мирише целият на лунен прах. И на хмм... напишкано?
 — О, съжалявам — рекох аз и сведох муцунка. — Мислех, че съм го изчистил.
Чакайте малко — сепнах се аз. — Лунен прах? Воден плъх? Какви ги говорите? И 
вие ли сте ходили там?
 Прастарият хонтолул добродушно се засмя вместо отговор. 
 — Но защо не сте разказали на всички? Бързо, трябва да ги събудим! — 
рекох аз.
 — О, аз им разказах — рече леля хонтолул. — И знаеш ли какво стана? 
„Ухапало те е лудото“ — рече баща ти. „Миличка, ти съвсем си се побъркала“ — 
каза майка ти.
 — Но на мен ще ми повярват! — настоях аз.
 — Натикаха ме в ъгъла  — рече леля ми. — И започнаха да ми пеят песента 
за изгонване на лудото.
 — Но аз ще им покажа всичко това — казах аз и започнах да вадя неща от 
джобчето си. 

 — Това колелце ми го подари съскачът, защото заедно завъртяхме колелата. 
А камък като този никой от тях няма да е виждал — добавих аз и вдигнах високо 
философското камъче.
 — Те не са готови да чуят истината — рече пра-прастарият дядо хонтолул и 
уморено се подпря на пръчицата си. — Затова им я разказвам, сякаш са приказки 
и легенди.
 — Хей, какво става тук, а, а? — рече Рики — самотният плъх, който се появи 
отнякъде. — Нещо съм пропуснал ли?
 — Не, Рики — казах аз. — Просто си говорим.
 — Заговорничите, заговорничите, изписано ви е на муцуните — рече Рики.
 — Разказваме си легенди, кахъм, кахъм — изкашля се прастарият хонтолул.
 — О, хайде, Рики, остави ни на спокойствие — рече леля хонтолул. — 
Обещавам, че после ще ти направя масаж.
 — Какви са тези чудни нещица? — рече плъхът и посочи към предметите, 
които държах.
 — За теб са — рекох аз и му ги подадох. — За рождения ти ден.
 — За рождения ми ден ли? Но той вече мина...  — учуди се плъхът. — Еее, 
добре, оставям ви на мира. И камъчето ли е за мен?
 — Да, да, вземи го.
 Рики взе нещата и се отдалечи. Изглеждаше запленен от новите си 
придобивки.
 — Докъде бяхме стигнали? — рече прастарият хонтолул. 
 — Дотам, че още не сте ми разказали вашите истории — казах му с усмивка. 
— Искам да чуя вси-и-ичко!

КРАЙ
(Прочети “Приключване на играта” в края на книгата)



 Зданието стърчеше пред мен, огромно и сиво. Отвън съвсем приличаше 
на света, от който се бях появил. Дали и тук живееха хонтолули? Хмм. Включих 
специалните си ушички и косъмчетата на върха им щръкнаха. Заслушах се за нещо 
познато. Чуваха се съскания, шъшкания, а от време на време нещо потропваше. 
Не се чуваше обаче нито някоя хъркаща баба хонтолул, нито говор насън на 
някой хонтолул, нахапан от лудото. Нямаше стонове на малки хонтолулчета, 
които сънуват сенки. Дали наистина хората бяха създали тези здания — тези 
светове? За нас ли ги бяха направили?
 Пра-прастарият дядо хонтолул, подпрян на пръчицата си, понякога 
разказваше неговите си легенди. Едно време в този свят живели Човеците. Те 
били огромни създания, сигурно колкото цели петдесет хонтолула! Били всесилни 
и можели да местят цели стени. Били всемогъщи и подчинявали другите същества. 
Над главите им светели два кръга, а сенките тогава не съществували. Но нещо 
се случило и Човеците изчезнали завинаги — никой не знаел какво. А на тяхно 
място дошли сенките.
 Пред зданието имаше няколко дълги камъка, един върху друг. Изглеждаха 
лесни за изкачване. Сякаш някой ги 
бе подредил.
 Отстрани се издигаха стени, 
по които трябваше да се покатеря, 
ако исках да стигна до горния 
свят, до Та-вана. Изгарях от 
любопитство да открия други 
хонтолули, но изкачването 
изглеждаше изключително 
опасно!

 Страхотно! Ти разкри 
нови места на картата. 
Изтрий числото 70, записано 
до „Старата къща“, и запиши 
две нови числа.

 Горе до тавана на къщата — 
номер 7.

 Долу до стълбите — номер 2. 
 Избери накъде да се насочиш 

— към някое от двете нови 
места или другаде на картата. 
Виж кое число е записано на 
мястото, където отиваш,  
и отгърни на съответния 
епизод.

 — Луната — какво е това нещо? — попитах аз.
 — О-о-о, тя е различна всяка вечер там! — обясни съществото. — Ти, който 
пишкаш по врати, главата си вдигни. Ще видиш светлина — магичен кръг в нощта.
 Аз вдигнах главичка. Нямаше никакъв кръг. Нито магичен, нито немагичен. 
Беше толкова тъмно, че нищо не се виждаше.
 — Не тук — прошушна ми бялата пръчкоуста.
Аз свалих главичка и се огледах. След малко не издържах и прошушнах: „А къде?“.
 — Ааа! — Изведнъж се сетих за отгризнатия светещ полукръг горе много-
много нависоко.
 — Ахааа! — извика и съществото. — Не тук, а там! Къде има лунен прах, 
знам, знам!
 Съществото закрачи напред-назад върху стърчащите неща. След малко се 
приближи до мен, надвеси се и започна да ми разказва за тайната на лунния прах.

 Страхотно! Ти разкри ново тайно място на картата. 
Открий тази рисунка на лунен прах под луната и запиши 
до нея числото 94.

 — Тръгвай, тръгвай! — каза съществото и започна да ме 
подбутва към изхода. — Знаеш ли колко същества чакат да 
им гледам на лапичка?!
 — Добре де, добре.
 — И ако може другия път сам, да не пишкаш на вратата 
там!

 Изтрий числото 53, записано в момента под „Вековното 
дърво“. Запиши на негово място числото 88. 

 А сега избери друго място на картата. Виж кое число е записано там и 
прочети съответния епизод.

 Върнах се отново покрай триъгълните дупки, издълбани в камънаците. От 
една от тях надничаше малка главичка — дребосъкът, който ми беше подарил 
играчката си.
 — Батко, батко, намери ли нещо? — попита то.

 Разгледай спечелените картички. 
 Ако вече си открил „лечебна отвара“, можеш да я занесеш на съществата. 

Продължи на 62.
 Или ако нямаш „лечебна отвара“, но вече си намерил „философски камък“, 

продължи на 64.
 Ако нямаш нито един от двата предмета, е време да се върнеш на картата 

и да избереш друго място, което да посетиш, виж кое число е записано там 
и прочети съответния епизод.



 Проврях се през отвора и се огледах. Очичките ми бавно свикваха с тъмата. 
Необичайни неща стърчаха от пода, други лежаха разхвърляни, а трети — странно 
наредени. Някои големи и грозни, други — малки и смешни, а трети — по-малки и 
от лапичката на хонтолул. Смесваха се непознати миризми, но една бе по-странна 
и по-остра от всички останали.
 Приближих се до една купчинка наблизо и я разгледах внимателно. Нещо 
лъщеше. Какво ли? Мушнах лапичка и  понечих да го издърпам, когато... там-бур!   
Прас-тряс! Ау, лапичката ми!
 — Ш-ш-шт! Тих-х-хо! — чу се някакво гласче.
 Над мен проблеснаха нишки светлина. Блещукаха, сплитаха се заедно и 
оформяха красива рисунка.
 — Ехо! Има ли някой там? — провикнах се аз.
 По една от нишките пробягна нещо дребно и се спусна към мен.
 — Пълно е със ш-ш-шу-ш-шумиги! — прошепна то.
 Това мъничко същество ходеше на осем клечици и гледаше с осем очи — по 
едно за всяка клечица! То се спусна по една светеща нишка и спря до муцунката 
ми.
 — Какво си се разш-ш-шумил? Пречиш-ш-ш ми да ш-ш-шия! — скара ми се 
тихо осмоокото същество.
 После бързо се изкатери обратно и продължи да сплита и да пуска нови 
нишки с помощта на клечиците. Аз пък погледнах към купчинката, която бях 
съборил. Едно невероятно красиво кълбо проблесна. Вдигнах го да го разгледам 
и вътре в него се посипа вълшебен прах. Обърнах го и опа!, без да искам разкъсах 
част от красивата мрежа на осмоокия клечконосец.
 — Извинете, без да искам ви разкъсах нещото, таковата! Много съжалявам! 
— извиках аз.
 — А-а-а! — Съществото се хвана за главата с две от клечките си. 
 Гледаше ме с три от осемте си очи, а след малко ме погледна и с четвърто. 
Спусна се и пак спря пред муцунката ми.
 — Ако наистина искаш-ш-ш да помогнеш-ш-ш, донеси ми лунната игла за 
ш-ш-шиене.
 — Лунната игла, да! — съгласих се аз. — А как изглежда тя?
 — Сигурно като обикновена игла за ш-ш-шиене, само че лунна.
 — Аха — не разбрах аз.
 — Неш-ш-што, което боде! — обясни осмоочникът и ме убоде с едната си 
клечица!
 — Ауч! Разбрах де — казах аз.
 Спомних си как малките хонтолули често си набоцкваха лапичките на разни 
трески и шипове. А понякога и не толкова малките.
 — Ей, не е нужно да шептим повече! — каза осмоочникът на висок глас. 
— И без друго нищо не свърших! Трябва да зашия тази къща, преди луната да 
изчезне. Иначе ще се разпадне къш-ш-штата — зашептя пак осмоочникът и се 
плъзна нагоре по красивите си пътеки. 

Парче от полукръга надникна отнякъде и освети ушитото. Плетките опасваха 
всичко. Сякаш държаха камъните, задържаха ги, скрепяваха ги. Целият свят сякаш 
се държеше от работата на един малък осмоочник! Но на едно място в плетката 
зееше огромна дупка.

 Браво! Ти спечели предмет. Намери картичката, на 
която е написано „магическо кълбо“, и я вземи.

 Можеш ли да помогнеш на клечконосеца с лунна игла 
за шиене? Разгледай спечелените картички. Ако имаш 
както „шип от бодливец“, така и „лунен прах“, продължи 
на 74.

 Ако ти липсва някой от тези предмети, изтрий 
числото, записано в момента до стълбите, и на негово 
място запиши 29. Върни се на картата и избери ново 
място, което да посетиш, виж кое число е записано там 
и прочети съответния епизод.



 — Ш-ш-шътам си аз къш-ш-штичката значи — говореше си осмоочникът, — и 
гледам, идва една ш-ш-шушумига.
 Съществото заши нещо.
 — Извинявайте, имам нещо за вас! — провикнах се аз.
 Осмоочният клечконосец отново ме погледна с трите си очи. После с още 
две и станаха пет. Спусна се до мен. Другите три очи разглеждаха красивата 
плетеница, която беше създал.
 — Това е от един бодливец — показах му аз и го боцнах с него.
 — Ауч! Виш-ш-шдам де! Наистина прилича на игла.
„Шипът от бодливец“ цял бе полепнал в лунния прах, който бях събрал в джобчето 
си. „Луната“, както я бе нарекло онова същество, надничаше отстрани. Шипът 
заблещука.
 — Това наистина е лунна игла за ш-ш-шиене! — удиви се осмоочникът.
 Взе я с една от клечиците си и дълго я разглежда с всичките си осем очи. 
После бързо се отправи към най-близкото скъсано място в плетеницата и го заши 
с лунната игла.

 Върни картичката „шип от бодливец“ в кутийката.

 — Когато Човеците напускали къш-ш-штите — заразказва осмоочникът, — 
те ги завеш-ш-штали на нас — паяците.
 — Защо? — попитах аз.
 — Обеш-ш-штали ни, че един ден ш-ш-ште се върнат.
 Малкото същество пропълзя и заши още една дупка, а после  още една.
 — А ти вярваш ли — попитах аз, — че ще се върнат?
 Осмоочникът спря работа и ме погледна само с едно око.
 — Трябва да заш-ш-шия тази къш-ш-шта, преди да се върнат.
 Като каза това, паякът се зае отново да сплита красивите лунни нишки и 
завърши:
Казах-х-х ти, че е пълно със ш-ш-шушумиги. Ела по-късно.

 Осмоочникът явно се нуждае от малко време. Изтрий числото, записано до 
стълбите, и напиши там числото 78. 

 А сега избери ново място на картата, което да посетиш, виж кое число е 
записано там и прочети съответния епизод.

 Приближих за пореден път огромното пръчище. Този път бялата пръчкоуста 
бе слязла от него и ровеше нещо в основата му. Изглеждаше много умислена.
 — Хей, здравей — поздравих я аз.
 Съществото вяло отвърна на поздрава ми и продължи да обикаля в кръг 
около пръчището. Накрая спря и ме погледна.
 — Какъв оракул в този час съм аз, без оракулско кълбо?
 Тя се загледа тъжно нагоре.

 Разгледай спечелените картички. Ако имаш „магическо кълбо“, можеш да го 
покажеш на съществото. Продължи на 54.

 Ако нямаш „магическо кълбо“, можеш да се върнеш на картата, за да го 
потърсиш. Избери ново място, което да посетиш, виж кое число е записано 
там и прочети съответния епизод.

 Ме-сечината, както я наричаше белият каменолап, огряваше малко снопче 
от красиви космалаци. „Билки“ — нали така ги беше нарекъл? Бели, а после сини 
— те сякаш блещукаха на светлината. А от върховете им се подаваха малки жълти 
косъмчета. Миришеха ухайно — сладко и унасящо. Зарових носле и ги помирисах. 
Ароматът им напълни ноздрите ми и погъделичка нослето. Миришеше на топлина 
и на нещо сладникаво. Вдигнах главичка и огледах наоколо — беше красиво и 
спокойно. Внимателно откъснах няколко от красивите космалаци. Подуших ги за 
последен път и ги натъпках в коремното си джобче. Изправих се и се огледах.

 Браво! Ти спечели предмет. Отвори кутийката, намери картичката, на 
която пише „самодивско биле“, и я вземи.

 Изтрий числото 76, записано под мястото в момента. Тук няма какво 
повече да направиш. Избери  накъде да се насочиш по картата. Виж кое число 
е записано там и прочети съответния епизод.

 Приближих отново нахвърляните камънаци и затърсих с поглед белия 
каменолап. Той се бе изкатерил доста нависоко, но когато ме видя, слезе по 
камъните и дойде при мен. Изпрухтя в муцунката ми:
Наме-е-ери ли дълготул и таласъмска торбичка?

 Разгледай спечелените картички. Ако вече си открил „зелен дълготул“ и 
„таласъмска торбичка”, можеш да ги покажеш на каменолапа. Продължи на 86.

 Ако нямаш „зелен дълготул“ и/или „таласъмска торбичка“, е време да се 
върнеш на картата, за да потърсиш. Избери ново място, което да посетиш, 
виж кое число е записано там и прочети съответния епизод.



 Промъкнах се отново вътре. Плетката беше вече готова, искреше на лунната 
светлина. Затърсих с очи моя познат осмоочник.
 — Ето една ш-ш-шушумига — чу се тихо над мен.
 — Кой е шушумига? — казах и вдигнах муцунка. —  Аз ли?
 — Тих-х-хо. Пълно е със тях-х-х.
 Огледах се и наострих ушички. Под старите и непонятни вещи плъзнаха 
сенки. Зад ъглите се криеха мрачни твари. Миришеше на гниеща дървесина.
 — С какво е пълно? Със сенки ли? — попитах аз.
 — Истински ш-ш-шушумиги. Ш-ш-шумкат, ш-ш-шумкат в мрака, крият се в 
ъглите. Страх-х-хливи създания — рече паякът и се спусна по една нишка близо 
до мен.
 — Когато поправям неш-ш-што — рече осмоочникът, — винаги остава излиш-
ш-шно. Не знам как е възмош-ш-шно.
 Той се вдигна на задните си четири клечки, а с предните разпъна парче от 
плетката, по което лунната светлина блещукаше. Погледна ме през него с три от 
очите си.
 — Вземи я, ако искаш-ш-ш. Аз приключих-х-х с мреш-ш-шата.
 — Ехее, много е яка, благодаря! — казах аз.
 — Яка е, да — съгласи се осмоочникът. —  Здраво е заш-ш-шита. Ще оцелее 
и тази нош-ш-шт.
 Осмоочният клечконосец запълзя нагоре и нагоре, и нагоре. Нишките 
искряха, заплитаха се, зашити, подредени.
 — Край — чу се един тих глас далеч отгоре,– отивам да видя ш-ш-шушумигите.

 Браво! Ти спечели предмет. Намери картичката, на 
която пише „лунна мрежа“, и я вземи.

 Успех! Ти се справи чудесно със задачата на осмоочния 
клечконосец. Изтрий числото, записано в момента до 
стълбите на къщата. Тук няма какво повече да правиш.

 Сега е добър момент да си починеш. Ако искаш да 
направиш пауза, е достатъчно да прочетеш „Как да 
поставя играта на пауза“ в края на тази книга.

 Ако ли пък не, избери накъде да се насочиш по картата 
и продължи натам.

 Бабунките пустееха самотни. Дългоносът не се виждаше никъде.
 — Ехооо! — извиках аз.

 Преминал ли си и последното изпитание? Разгледай спечелените картички. 
 Ако имаш „звезден плод“, продължи на 87.
 Ако все още нямаш „звезден плод“, се върни на картата и потърси как да се 

сдобиеш с него. Избери ново място на картата, което да посетиш.

 — Влиза, наистина! Той е луд! — чу се един глас.
 — Леле-е-е, ама виж, той няма опашка! — удиви се друг.
 — Гледай, гледай, има торбичка, зашита на корема! — учуди се трети.
 — Не е торбичка, а джобче — казах гордо аз и се поизправих.
 — Той ни чу! — скара се някой. — Казах ви, по-тихо! Сякаш говоря на 
опашката си!
 Последвах съществото, което ме бе посрещнало и продължихме навътре 
и нагоре. Беше хладно, миришеше на камък и на стара, болнава козина. Кой ли 
беше прокопал всичко това? Дали тези същества, или Човеците? От няколко дупки 
надникнаха четири-пет любопитни главички.
 — Виждаш ли го? — попита някой.
 — Не, виждам само опашката ти! Махни я от муцуната ми!
 — Коя е твоята муцуна?
 Още и още космати главички изникваха от дупките. Няколко от малките на 
тези същества излязоха и ме последваха отдалеч. Не изглеждаха никак болни.
 Достигнахме до едно разширение. Десетина от съществата лежаха върху 
някакви снопчета. Козината им бе окапала на места, бяха затворили очички и 
едвам дишаха.
 — Тези се заразиха първи — каза водачът ми.
 Еднo от малките, които ни следваха, се приближи до мен, дръпна ме за  
крака и ми показа лапичката си. Козината ѝ беше започнала да окапва.
 — Но това е ужасно! — казах аз.
 — Ужасно е — съгласи се водачът ми. — Но трябва да има начин да се 
излекува!
 Малкото отново ме задърпа за козината на крака и ми подаде 
нещо. Беше меко и странно.
 — Иска да го вземеш за спомен — каза отново моят 
водач. — Това е восък — любимата му играчка!

Благодарих на малкото и го прибрах 
в джобчето си.

 Браво! Ти спечели предмет. 
Намери картичката, на която 
е написано „восък“, и я вземи.

 Време е да се върнеш на 
картата, за да потърсиш 
лек за съществата. Изтрий 
числото, записано в момента 
под „Скалните дупки“. Напиши 
на негово място числото 72. 

 А сега избери друго място на 
картата, което да посетиш, виж кое число е записано 
там и прочети съответния епизод.



 Сигурно вече ме търсеха. Обикаляха около гредите и надничаха в ъглите. 
На никoго нямаше да му хрумне къде съм. Никой нямаше да предположи, че съм 
отишъл в света на сенките.
 Бе дошло времето да се завърна и да разкажа на всички. Въпреки че 
лапичките ми бяха безкрайно уморени, аз започнах да изкачвам каменната стена, 
нагоре, нагоре, нагоре. 
 Внезапно една сянка пропълзя към мен. Стреснах се и сграбчих по-здраво 
стената. Вдигнах муцунка. Високо над мен пълзеше един мрачен господар. 
Сянката го следваше плътно. „Ако съскачът е прав — помислих си аз — и мрачните 
господари не са наистина мрачни господари, то и сенките сигурно не са сенки“. 
Какво ли бяха тогава? Сигурно не бяха чак толкова страшни. Нито една не ми 
беше отгризнала ухото или пък наръфала мустачките. Та те дори нямаха усти. 
Бяха нещо безплътно и сякаш нереално.
 Стигнах до горе и тихо се промъкнах вътре. Бях се озовал точно зад гърба 
на татко хонтолул и мама хонтолул.
 — Ще му откъсна ушичките! — каза баща ми. 
 Майка ми само подсмърчаше и пощеше козината си. Аз внимателно поопипах 
щръкналите си ушенца.
 — Ще му отскубна мустачките! — рече баща ми.
 Майка ми захленчи и се завайка. 
 — Ох, къде ли е, милото ми хонтолулче!
 — Ще ми стане само на хонтолулчета! — каза баща ми и стисна лапичка 
решително.
 Сестричката ми се разбуди и проплака. Приближи се до мама хонтолул и се 
хвана за крачето ѝ. Татко се обърна и... погледът му срещна моя.
 — Къде ходиш, хонтолуле майчин!? — рече той ядосан.
 Майка ми се обърна и извика:
 — Ох, хонтолулчето ми!
 Изтича при мен и ме прегърна. Сестричето ми се показа от джобчето и стисна 
крачето ми. Баща ми се приближи до мен и ме погледна в очите.
 — Изплаши ни до смърт!  Козината ни започна да побелява от теб! Къде 
беше?
 — Ако ти кажа, татко, няма да повярваш — рекох аз. 
 — Давай — каза татко хонтолул намусен.
 — Спомняш ли си как веднъж ме учеше, че трябва да бъда смел и да не ме 
е страх от нищо?
 — И?
 — Разбрах, че си бил прав. Че наистина няма нищо страшно. Дори и мрачните 
господари са просто някакви облас-с-с-и, а сенките са техни отражения.
 — Какви ги говориш, синко? — рече баща ми притеснено. — Да не те е 
захапало лудото?
 — Бръкнах в джобчето си и извадих старата си играчка. Подадох я на 
сестричето си. Тя я завъртя в лапичките си, огледа я и каза:
 — Но тя е счупена.

 — Вече не е — отвърнах аз.
 Мушнах в играчката колелцето от съскача и тя заработи.
 — Синко, какви са тези истории? Защо си започнал да говориш като леля 
си?
 Аз отново бръкнах в джобчето си и извадих оттам звездния плод. Той заискри 
и освети муцунката на мама хонтолул.
 — За теб — рекох ѝ аз.
 — Сине — каза татко хонтолул, — дължиш сериозно обяснение за всичко 
това!
 — Ела — рекох аз и подадох лапичката си.
 Баща ми се замисли за момент. Погледна ме и хвана лапичката ми. Поведох го 
към границата. Там, където свършваше светът на хонтолулите и започваше светът 
на сенките. Мама и сестричето ми вървяха след нас. Двамата с татко стигнахме до 
границата между светлината и мрака.
 — Знаеш ли — каза той, — спомних си за онзи път, когато те учех, че трябва 
да си смел.
 Аз не казах нищо. Усмихнах се и промуших глава навън. Татко ме последва.

КРАЙ
(Прочети “Приключване на играта” в края на книгата)



 Докато зяпах в един странен камък, усетих, че нещо се спусна зад мен! 
Сърчицето ми затупка бясно — сянка! И идваше за мен, горкото хонтолулче! 
Лапички, къде сте — бързо — предни, задни и скок, и скок, и скок! Някакви космалаци 
вляво ти пречат, завий надясно! Скок напред! Подът рязко се нагъна, превърна се 
в големи бабуни. Нещо изскочи! Ударих главичка в нещо друго и се търколих на 
кълбо...
 Свих се и замръзнах на място. Сврях главичката си в джобчето и започнах 
да се моля: „Моля те, сянко, моля те, не ме яж! А и ти сигурно си вечеряла вече. 
Всички прилични сенки вече са вечеряли!“
 — И как няма какво да ядат!? — чу се един ядосан глас зад мен.
 Телцето ми цялото се разтрепери от страх.
 — Свършила била!  — проговори гласът от друго място. — Как цялата храна 
в долното царство свърши изведнъж!
 Олеле, майко, долното царство! Това бе светът на сенките. Край с мен!
 — А ти докога ще трепериш там? — гласът прозвуча от другаде. — Чувам 
как зъбите ти тракат и миришеш целият на страх! Откъде да ги намеря тия смели 
воини?!
 Смели воини ли? Какви ги говореше тази сянка? Внимателно надникнах с 
едното оченце извън джоба. И как само се изненадах, когато сянката не беше 
сянка! Погледнах и с другото оченце и измуших главата си от джобчето. Бе едно 
космато същество с дълъг-предълъг нос, вирнат нагоре. Очите му бяха затворени 
— изглеждаше сляпо като прабаба хонтолул. Съществото хлътна в една бабуна. 
След малко изскочи от друга, съвсем близо до мен, и каза:
 — Бъди невидим — слепият дългонос се шмугна обратно, — бъди безшумен 
— и изскочи другаде! 
 — Бъди и тук — той се шмугна пак, — и там — и изскочи от там!
 — Ако аз не виждам — той се скри, — нека и другите не ме виждат! 
 — Готов ли си, ученико? — извика той и изскочи право пред муцуната ми.
 — За какво? — попитах аз и се поизправих.
 — За тайните, които се крият — каза той и се скри — навсякъде около теб — 
и изскочи зад мен.
 — Ами да, аз по принцип съм един много смел хонтолул... освен когато не 
съм толкова смел. Но онази сянка...
 — Сенки — каза той и се шмугна в купчинката — тук долу няма!
 — „Да, бе — помислих си аз. — В долното царство нямало сенки! Сигурно 
гъмжи от тях и този сляп дългонос е толкова сляп, че не ги вижда“.
 — Когато няма светлина — каза той и се скри от светлината, — няма и сенки  
— и изскочи право пред мен. После сложи странната си лапа пред очичките ми, 
затвори ги и каза:
 — Първото правило е: Когато не виждаш, подуши!
 Отпуснах се и подуших въздуха. Миришеше на прясна влага, на различни... 
хей! Съществото бързо натъпка нещо в носа ми.
 — Второто правило е: Когато не помирисваш, чуй!

Заслушах се внимателно. Чуваха се свирукания, далечно шумолене, различни... 
хей! Съществото бързо натъпка нещо и в ушичките ми.
 — А третото правило е: Когато не чуваш, усети вътре в теб!
 Той взе лапичката ми и я допря там, където се усещаше тупкащото ми 
сърчице. 
 — Истински смелият воин следва сърцето си!
 Усетих как едно спокойствие и топлина се разля до сърчицето ми. То затупка 
радостно.
 Изведнъж съществото отпуши лявото ми ухо и извика: „Слушай!“, отпуши 
другото и извика: „Чувай!“. Отпуши едната ноздра: „Души!“, отпуши и другата: 
„Подушвай!“. Отвори ми едното око: „Гледай!“, и другото: „Виждай!“. 
Слепият дългонос подскочи във въздуха и направи салто:
 — Ти си готов за първото си изпитание!
 Шмугна се долу и изскочи, държейки нещо в странната си лапа.

 — Това е лък — каза съществото, — и с него се стреля.
 — Като да хвърляш камъчета ли?
 — Почти — съгласи се дългоносът и започна да ме учи 
какво се прави с него.

 Браво! Ти спечели предмет. Отвори кутийката с 
картичките. Намери тази, на която пише „лък със 
стрели“, и я вземи.
 

След малко дългоносът се шмугна в една бабунка и изчезна. 
Тъкмо се канех да тръгвам, когато се сетих нещо и извиках:
 — Ей, ти не ми каза какво е първото изпитание!
 Дългоносът изскочи в краката ми и едва не ме събори.
 — Донеси ми ябълка и жълъд. За да докажеш, че умееш 

да стреляш! — рече той. —  Това е твоето първо изпитание!
 — Ябълка и жълъд ли? — попитах аз.
 — О, да — каза той и започна да ми разказва къде мога да ги открия.

 Страхотно! Ти разкри 
няколко тайни места на 
картата. Открий тези 
рисунки на дървета и 
запиши под всяко от 
тях съответното число. 

 Изтрий числото 82, 
което е написано под 
„Загадъчните хълмчета“. 
На негово място запиши 
числото 18. 

 А сега избери ново 
място на картата, 
което да посетиш. Виж 
кое число е записано 
там и отгърни книгата 
на епизода с този номер.



 — Ябълка — каза дългоносът и взе жълъда. — И жълъд — добави и взе 
ябълката. После ги подуши-подуши и рече:
 — Не, май съм ги объркал — и ги размени. После отново ги премести и 
отново, и отново.
 — Ябълка — обяви дългоносът и налапа жълъда. — И жълъд — рече той и 
нагриза ябълката.
 — Но,  вие не ги казахте вяр... — започнах аз.
 — Има ли значение дали жълъдът е жълъд? — прекъсна ме той и се шмугна 
в една бабуна. — И дали ябълката е ябълка?
 После изскочи до мен, свря дългия си нос в моята муцунка и прошушна:
 — Накрая все имаме жълъд и ябълка!
 Изплю няколко черни нещица в лапата си и победоносно я вдигна във 
въздуха.
 — Аха! Виждаш ли? Имаме семки!
 — Но аз не искам... — отдръпнах се на разстояние — да имаме сенки. 
 „Аха, значи така —  помислих си аз. — Това са малките сенки.“ Звучи разумно. 
Черни са като тях, сигурно после порастват и стават големи.
 — Това са сеМ-М-Мки — обясни дългоносът. — Порастват и стават големи...
 — Да, да — прекъснах го аз, — и сам се досетих, благодаря! — и се отдръпнах 
още назад.
 — ...дървета — довърши той и се шмугна в друга бабунка.
 — Дървета?
 — Дървета — повтори той, изскачайки до мен. Изпъна се на задни лапи, 
навири предните във въздуха и разпери пръсти. — Като онези, където висяха 
нещата.
 — А, пръчищата! — рекох аз, но слепият дългонос вече се бе скрил под пода.
 Чувах го как копае. Обиколи отляво. После отдясно и после пак отляво. 
Изведнъж изскочи право в муцуната ми и извика:
 — Ти, ученико, успешно премина първото изпитание! 
 — Но пред теб се крие най-трудното — рече тайнствено и се скри. — Ще се 
изправиш срещу най-големия си страх — и той се изправи срещу мен и ме смуши 
с нещо в коремчето. 
 — Победи го с легендарния меч!
 — С легендарния меч ли?
 — Виж! — извика с възхита слепият дългонос. — Най-невероятният, 
единственият по рода си! 
 Вдигна го гордо на светлината и той заблестя. 
 — Тъ-дъм, мечът с хилядата остриета!
 — Беше червеникав, лъскав и... с позаоблени краища. Нямаше никакви 
остриета.
 — Ъ-ъ-ъ, станала е някаква грешка — рекох аз. — Тук няма и едно острие, 
вие ми говорите за хиляда!
 — Този меч е магически — подшушна ми дългоносът. — Те сега не се виждат. 

Хилядата остриета се появяват само в смъртна опасност! Ето, вземи го!
 Съществото го натика в лапичките ми. Хвана клепачите ми и широко ги 
отвори.
 — Виждай! — извика той и ме цапна с лапа по гърба. — Изправи гръбнака!
 Аз моментално се изправих. 
 — Засучи мустака!
 — А, какво?
 — Напред! — извика съществото толкова силно, че аз се стреснах и хукнах 
напред, стиснал легендарния меч.

 Браво! Ти спечели предмет. Намери картичката, на която пише „мечът с 
хилядата остриета“, и я вземи.

 Изтрий числото 18, написано под „Загадъчните хълмчета“. На негово място 
запиши числото 4. 

 А сега избери друго място на картата, което да посетиш, виж кое число е 
записано там и прочети съответния епизод.



 Затършувах с лапички в джобчето си, но вълшебното парченце се оплете в 
козината ми.
 — Ти, ученико — рече слепият дългонос, — май успешно си преминал и 
второто изпитание, а?
 Най-накрая успях да го отскубна и го показах гордо:
 — Ето, виж! Ох... — сконфузено въздъхнах. Бях забравил, че слепият 
дългонос е сляп.
 — Аз не мога да го видя — рече дългоносът и се скри. — Но и ти не ме 
виждаш. Я по-добре ти го виж.
 Завъртях парченцето и го разгледах. Изведнъж, оттам ме погледнаха 
очичките на млад хонтолул!
 — Истински смелият воин — чу се глас отдолу — винаги следва сърцето си!
 — Невероятно! — казах аз и хонтолулът от парченцето също проговори.
 — Ти постъпи правилно, войнико — каза дългоносът и изскочи до мен, — 
като остави меча на бодливеца.
 — Но, но, чакай — изумих се аз. — Ти откъде знаеш?
 — Имам тайна подземна мрежа от шпиони. Не съм ли ти казвал? — рече той 
и за секунда сякаш ме погледна с едното око.
 — Но по-важното е — продължи той и махна с лапа, — че ти последва 
сърцето си. Време е за последното изпитание!
 — Последното ли? — попитах аз. — Не станаха ли твърде много? 
 — Това е последното! — рече той, разтвори коремното ми джобче и... се 
изплю вътре!
 — Хей, какво правиш? — възмутих се аз.
 — СеМ-М-Мка — каза той. — Заравя се под земята — и като рече това, 
дългоносът се зарови. 
 — Полива се с вода и се слага малко звезден прах — чу се гласът му изпод 
една от бабунките.
 — И тя изниква — и той изникна под носа ми. 
 Изпъна се на задни лапи, навири предните във въздуха и разпери пръсти.
 — Тъ-дъм!
 — СеМ-М-Мки — повторих аз. — А не сенки.
 — Трябва да ги обичаш!

 Приближих отново старото пръчище и се огледах за бялото същество. 
Изкатерих се до отвора, но този път внимавах много. Надникнах вътре. Високо 
над мен се чу познатият глас:
 — Ти, който надничаш по чужди къщи, я бърже ми кажи, звезден прах дали 
откри?

 Разгледай спечелените картички. Ако вече имаш „звезден прах“, можеш да 
го покажеш на съществото. Продължи на 48.

 Ако нямаш „звезден прах“, е време да се върнеш на картата, за да потърсиш. 
Избери ново място, което да посетиш, виж кое число е записано там и 
прочети съответния епизод.

 — Ето — казах аз и измъкнах космалаците от торбичката си.
 Белият каменолап ги взе и ги подуши. После ги занесе нанякъде, но след 
малко пак ги върна. Най-накрая той рече:
 — А вода и огън?
 И надникна в коремното ми джобче.

 Разгледай спечелените картички. Ако имаш „купичка с вода“, както и 
„съскащо камъче“, продължи на 67.

 Ако нямаш някоя от тях, е време да се върнеш на картата, за да ги 
потърсиш. Изтрий числото 77, което е написано в момента под „Каменното 
свлачище“. Запиши на негово място числото 90. А сега избери ново място 
на картата, което да посетиш, виж кое число е записано там и прочети 
съответния епизод.

 — Кое, сенките ли? — не разбрах аз.
 — И сенките, и семките. — И като каза това, слепият дългонос силно ме 
прегърна и ме стисна.

 — Това е твоето последно изпитание — каза той и изчезна 
под земята.

 Браво! Ти спечели предмет. Намери картичката 
„семки“, и я вземи.

 А сега имаш възможност да създадеш ново място 
на картата! Харесай си някъде, където е свободно за 
засаждане, и го отбележи с „Х“. Напиши под него числото 
10. Когато решиш, можеш да отидеш там.

 А сега изтрий числото 4, записано под „Загадъчните 
хълмчета“, и на негово място запиши числото 79. Избери 
си ново място на картата, което да посетиш, виж кое 
число е записано там и прочети съответния епизод.



 — Преминах и последното изпитание — провикнах се аз.
Отговор не дойде. Надникнах в близките бабунки, но в тях бе тъмно — не се 
виждаше нищо.
 — Ехооо-ооо! — извиках още по-силно аз. — Нося вълшебния плод!
Нищо. 
 „Първото правило е — помислих си аз, — когато не виждаш, подуши“. Затворих 
очи, отпуснах се и подуших въздуха. Разнесе се странен и познат аромат. Мирисът 
на мокра майчина козина. „Но това е невъзможно!“ — рекох си аз и отворих очи. 
Мирисът мигом изчезна.
 „Второто правило е — прозвуча в главата ми, — когато не помирисваш, 
чуй“. Затворих очи, запуших носле и се заслушах. От далечината идваше някакъв 
шепот. Сякаш можех да чуя баба хонтолул, която се вайкаше, мама хонтолул, която 
плачеше и леля ми, която бръщолевеше нещо. „Но това е наистина невъзможно!“ 
— казах аз, рязко отворих очи и погледнах към зданието. Шепотът мигом спря.
 „Третото правило е...“ — чу се един тих глас в главата ми.
 — Знам, знам! Истински смелият воин винаги следва сърцето си! — рекох 
аз. 
 Сложих лапичка на гърдите си и го усетих. Сърчицето тупкаше и пееше. 
Но не весело и безгрижно, а някак самотно и тъжно. Пееше за топлината на 
майчиното джобче и за силата на бащината лапа. За грижовната баба хонтолул. 
Пееше за моите приятелчета — хонтолулчетата и колко му липсваха всички! Аз 
бавно отворих очи и рекох по-скоро на себе си:

 — Това ли е истинското последно изпитание?
 Въздухът се раздвижи. Космалаците се разклатиха, сякаш в знак 

на съгласие. В далечината ясно се очерта силуетът на моя 
роден дом.

 Поздравления! Ти вече можеш да се завърнеш 
у дома. Открий в долния ляв ъгъл на картата 

тази рисунка и напиши до нея числото 91. 
Това е домът на хонтолулите. Ако там 

вече си записал номерче, не променяй 
нищо.

 Изтрий числото 79, 
записано в момента под 

„Загадъчните хълмчета“. 
Тук няма какво повече 
да направиш. Избери си 
накъде да се насочиш 
по картата и продължи 
натам.

 Приближих отново старото пръчище и се огледах за бялото същество. 
Изкатерих се до отвора, но този път внимавах много. Надникнах вътре. Високо 
над мен се чу познатият глас:
 — Ти, който надничаш в чужди къщи, бърже ми кажи, лунен прах дали откри?

 Разгледай спечелените картички. Ако вече имаш „лунен прах“, можеш да го 
покажеш на съществото. Продължи на 68.

 Ако нямаш „лунен прах“, е време да се върнеш на картата, за да потърсиш. 
Избери ново място, което да посетиш, виж кое число е записано там и 
прочети съответния епизод.

 А как ли са изглеждали Човеците? Че са били големи, даже огромни — това 
е ясно. Но дали са имали опашки като Рики — самотният плъх, или пък не? Имали 
ли са коремни джобчета, в които да носят малките си? Мислех си такива неща и се 
оглеждах за някой Човек. Такъв не видях, но пък зърнах нещо друго. Приличаше 
на това, за което ми разказа белият каменолап. Дълги и дебели зелени космалаци 
се влачеха по пода. Наведох се и ги подуших. Не миришеха 
на нищо — абсолютно на нищо. Виж ти! Бях открил зеления 
„дълготул“! Откъснах малко и ги натиках в джобчето си. А 
сега накъде?

 Браво! Ти спечели предмет. Отвори кутийката, намери 
картичката, на която пише „зелен дълготул“, и я вземи.

 Изтрий числото 89, записано под мястото в момента. 
Тук няма какво повече да направиш.

 Избери  накъде да се насочиш по картата. Виж кое 
число е записано там и прочети съответния епизод.

 Завърнах се отново към познатите нападали камъни, сякаш съборени от 
някаква огромна сила. Дали Човеците можеха да събарят такива големи камъни? 
И дали те го бяха направили?
 Белият каменолап се бе изкачил още по-високо, но все пак ме забеляза и 
заподскача надолу.

 Разгледай спечелените картички. Ако вече си открил „купичка с вода“ и 
„съскащо камъче“, продължи на 67.

 Ако нямаш някоя от тях, ще трябва да се върнеш на картата. Избери 
ново място на картата, което да посетиш, виж кое число е записано там и 
прочети съответния епизод.



 Приближих стената и се загледах. Надникнах в джобчето си и заразглеждах 
всички интересни неща, които бях открил по време на това невероятно приключение. 
Дали бе време да се завърна у дома?

 Ако не искаш все още да се завръщаш на Та-вана, се върни на картата и 
избери друго място.

 Ако си готов да се завърнеш у дома, разгледай спечелените картички и виж 
кои от трите изброени предмета са в теб — „зъбато колелце“, „философски 
камък“ и „звезден плод“?

 Ако имаш само „зъбато колелце“, продължи на епизод 22.
 Ако имаш само „философски камък“, продължи на епизод 37.
 Ако имаш само „звезден плод“, продължи на епизод 52.
 Ако имаш „зъбато колелце“ и „философски камък“, продължи на епизод 69.
 Ако имаш „зъбато колелце“ и „звезден плод“, продължи на епизод 81.
 Ако имаш „философски камък“ и „звезден плод“, продължи на 13.
 Ако имаш и трите предмета, премини на епизод 44.
 Ако нямаш нито един от трите предмета, върни се на картата. Явно 

някъде е станала грешка. Ела отново тук, когато имаш един, два, или и трите 
предмета.

 Приближих отново тайнствената дупка. Мосю Дьо Тара Лу Лиеж тренираше 
упорито, стиснал един от шиповете си, сражавайки се с невидими противници. 
Той се завъртя насам, завъртя се натам и промуши въздуха.
 — Ето ви и вас — извика той, когато ме забеляза. — Най-после се върнахте. 
Не ми казвайте, не ми казвайте — открили сте легендарния меч, нали?

 Ако наистина си открил „мечът с хилядата остриета“, можеш да го покажеш 
на бодливеца. Премини на епизод 20. 

 Ако нямаш картичка с „мечът с хилядата остриета“, ще трябва да се 
върнеш на картата. Избери друго място, което да посетиш. Виж кое число е 
записано там и прочети съответния епизод.

 Стигнах отново до познатата стена. Дългоезичникът се щураше нагоре-
надолу по нея. Забеляза ме и се вторачи в мен с лявото си око, а аз се покатерих.

 Разгледай спечелените картички. Ако вече си открил „воден кристал“, 
можеш да го покажеш на съществото. Продължи на 41.

 Ако нямаш „воден кристал“, е време да се върнеш на картата, за да 
потърсиш. Избери ново място, което да посетиш, виж кое число е записано 
там и прочети съответния епизод.

 Отгризнатият кръг изглеждаше по-близо от всякога. „Луната“ — нали така го 
беше нарекла? Подуших въздуха. Миришеше на свежест и на... на хонтолулско 
пишкано? Подуших-подуших и наистина! Напишкал съм си малко козината, когато 
съм бил до вратата на онова същество. Заех се да ближа лапички и да търкам 
мръсната козинка. Почиствах я внимателно, после ближех другата лапичка и 
изглаждах космите. Когато привърших, вдигнах главичка. В този миг усетих странен 

прах, който се посипа по муцунката ми и полепна по очичките 
ми. Всичко заискри и светна, дори и далечните сенки се 
отдръпнаха. Докато той се сипеше и сипеше, започнах да го 
събирам и да го пълня в коремната си торбичка.

 Браво! Ти спечели картичка. Отвори кутийката, намери 
тази, на която пише „лунен прах“, и я вземи.

 Изтрий числото 94, записано до мястото в момента. 
Тук няма какво повече да направиш. 

 Избери  накъде да се насочиш по картата. Виж кое 
число е записано там и прочети съответния епизод.

 Тасалъм... не, не. Салатъм... не. Как се казваше това нещо? Вървях и се 
опитах да си спомня името му. Ласатъм! Не. Е, нямаше значение как се казва. 
Белият каменолап ми бе обяснил къде се намира, как изглежда и на какво мирише. 
Щях да го намеря така или иначе. Даже трябваше вече да съм го намерил. Спрях 
и се огледах. Никъде не се виждаше такъв космалак. Нито наляво, нито надясно. 
Задуших въздуха. Някаква остра миризма идваше точно зад мен. Обърнах се, а в 
краката ми — странни косми. Те шаваха по пода, на места се надигаха, а по тях 
висяха закачени сякаш малки торбички. Ааа! Таласъмска торбичка — така се 
казваше „билката“! Откъснах няколко и ги подуших внимателно. Миризмата бе 

остра, но не и неприятна — миришеше на приключение и на 
живот. Мушнах ги в коремното джобче и се изправих, за да 
се огледам накъде да продължа.

 Браво! Ти спечели предмет. Отвори кутийката, намери 
картичката, на която пише „таласъмска торбичка“, и я 
вземи.

 Изтрий числото 95, записано под мястото в момента. 
Тук няма какво повече да направиш. 

 Избери  накъде да се насочиш по картата. Виж кое 
число е записано там и прочети съответния епизод.



Как да поставя играта на пауза
По всяко едно време, когато се върнеш на картата, можеш да сложиш играта на 
пауза и да продължиш друг път.
 
1. Записа ли всички промени от последния епизод, който прочете? Ако не си, 
направи го сега.

2. Затвори изтриваемия маркер и го прибери в кутията, за да не се загуби.

3. Сгъни картата, така както е, с написаните цифри върху нея, и също я прибери в 
кутията. Другия път, когато продължаваш, е достатъчно да разгърнеш картата и да 
избереш къде да отидеш.

4. Картичките, които са в кутийката, трябва да останат в нея. А картичките, които 
си спечелил до момента, сложи на отделно място. Можеш примерно да ги пъхнеш 
в тази книга. Важното е само да са на различно място от тези, които са в кутийката.

5. Затвори тази книга и също я прибери в кутията. Тя ще те очаква да се завърнеш 
към приключението.

Приключване на играта
Поздравления за успешно изиграното приключение! Преди да затвориш тази книга 
остава да свършиш някои малки неща, за да е готова тя, ако решиш отново да я 
изиграеш, но по различен начин.

1. Затвори изтриваемия маркер и го прибери в кутията, за да не се загуби.

2. Изтрий всичко от картата със суха кърпичка или с парче плат. Сгъни я и я сложи 
в кутията, за да е готова за нови приключения.

3. Мушни всички картички в кутийката им и я прибери в голямата кутия.

4. Затвори тази книга и също я мушни вътре. Тя ще те очаква, ако решиш да опиташ 
отново, за да достигнеш друг от възможните финали.

ТЪРСЕТЕ НА САЙТА PRIKAZKA-IGRA.COM

Кое обичат децата повече – играта или приказките? В 
тази първа по рода си детска книга играта и приказката 
си подават лапички и отиват заедно на едно голямо 
приключение. Развийте фантазията на своето дете 
с близо 100-те начина да прочетете тази приказка-
игра. Помогнете му, с 20 възможни края, да разбере 
как неговите избори променят неговата реалност! 
 

А реалността лесно може да бъде приказка в този 
уникален експеримент на Никола Райков. Това е 
неговият дебют с детска приказка-игра, написана за 
неговия син. Преиздадена девет пъти до момента, 
носител на седем награди и номинации! Това, изцяло 
обновено издание, е с два пъти повече страници, 
двойно повече илюстрации и лесно четим едър шрифт!

Когато есенните дъждове наводняват дупката му, 
Таласъмчо тръгва да подири нов дом в едно още по-
голямо приключение, което разчупва границите на 
фантазията! През горещи пустини, джунглести джунгли, 
морета от мляко, и разбира се, острови на съкровища! 
От ледения полюс, та до къщичката на автора! По суша, 
въздух и вода, та чак в Страната на Сънищата, където 
нищо не е такова, каквото изглежда. Очакват Ви двойно 
повече приключения и тридесет края, които можете да 
достигнете! 

Книгата е носител на най-престижната наградата 
за детска литература в България - “Константин 
Константинов”!

В домовете ни живеят малки добросъци – скрити във 
фотьойлите, под килимите или пък в електрическите 
крушки. Там, зад диваните, сред детските играчки и под 
спалнята, техният свят е напълно различен от този на 
странните Големи Човеци. Тази книга е за тях!
Но това не е обикновена книга, а приказка. Приказка-
игра! В нея ти ще решаваш какво да се случи, ще пишеш 
буквички, ще избираш какво да направят героите и всеки 
път приключението ще е различно! Започваме ли?

Приказката-игра “Добросъците” е носител на наградата 
“Бисерче вълшебно” в категория “Иноватори”, с 648 
детски гласа от цяла България! Абсолютен рекорд в 
историята на единствената награда, в която гласуват 
децата!



Всички приказки-игри, 
пижами с любимите герои 

и карти за игра,
можете да откриете 

на нашия сайт:

PRIKAZKA-IGRA.COM

За всички новости можете
да ни следите във Фейсбук на:

Facebook.com/PrikazkaIgra

Не забравяйте да ни
пишете с отзиви, идеи

и препоръки!
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