


Вълшебната закуска

- Каква вълшебна сутрин! - скочи от леглото нетърпеливо Мусаленко 
и заподскача развълнуван. - И да знаеш какви неща сънувах, Мър… 
Замъци, крале, върхове...

- ... сигурно и дракон? - протегна се мързеливо котаракът Мър. - Ще 
ми разкажеш след закуска. Хайде да хапнем и после да си направим 
снежен човек на двора. 

Мусаленко само това и чакаше. Грабна халата, нахлузи чехлите и 
нетърпеливо последва котарака в кухнята. 

Беше необикновена сутрин. На масата ги очакваше чинийка с 
кифлички с канела и ябълки, и каничка с малинов сироп, точно както 
в приказката “Драконова история”, която Мусаленко разказа на Мър 
преди лягане. Под каничката се подаваше бележка. Мусаленко и Мър 
разтъркаха очи и се спогледаха. И на двамата им стана ясно, че тази 
мистериозна закуска не е приготвена от нито един от тях.

Мусаленко грабна бележката и я прочетe на глас:

Скъпи приятели, добро утро!

Ден преди Коледа, която всички очакваме с нетърпение, се 

случи голямо нещастие! Всички играчки, които с верните ми 

помощници джуджетата подготвяхме цяла година, изчезнаха. 

Моля ви, трябва да ги откриете и върнете в работилницата 

преди Коледа!

Моля, помогнете!

Дядо Коледа

П.П. Вкусната закуска е вълшебна. Приготвихме я с 
джуджетата специално за вас. Дано ви помогне да откриете 

по-бързо подаръците. 



Мусаленко става детектив
Мусаленко и Мър зяпнаха от учудване, но от неустоимия вълшебен 
аромат бързо се съвзеха, хапнаха от кифличките, пийнаха си от 
малиновия сироп и хукнаха да търсят изчезналите подаръци. 

Отвориха вратата към двора, но вместо в снега, се озоваха сред 
зелени необятни поля, а в далечината на един хълм се издигаше 
красив дворец.

На Мусаленко и Мър този дворец им се стори познат и докато се 
чудеха откъде, усетиха топъл полъх. Преди даже да мигнат, пред тях 
се беше изправил великолепен дракон -  оранжев като портокал, като 
праскова... като оранжевото хвърчило на Мусаленко.

- Драго ми е да се запознаем най-накрая - рече драконът - аз съм 
Мъркон. Добре дошли в Мусаленското кралство! Крал Мусален ви 
очаква в двореца.

Мусаленко и Мър се стъписаха при вида на това приказно същество. 

- Не се засягай, ала аз си мислех, че Мусаленското кралство, драконът 
Мъркон и крал Мусален сте само плод на моето въображение. Нищо 
не разбирам - обърка се Мусаленко. - Как попаднахме тук? Сънувам 
ли? Мър, ти виждаш ли това, което виждам и аз?

Котаракът кимна уверено и леко настъпи приятеля си с лапа по 
десния крак - все пак не беше учтиво да се съмняваш в думите на 
един дракон и още по-малко в съществуването на крал, с когото ти 
предстои среща.



- Въображението е необятно като Вселената и никой никога не би 
могъл да каже кое е реалност и кое не - отвърна Мъркон. - И ние с 
крал Мусален си мислехме, че двамата с Мър сте само герои от една 
наша любима приказка, но ето че  Дядо Коледа успя да ни изненада 
и да ни събере на едно място в това приключение. Хайде, нямаме 
време за губене!

Мусаленко и Мър веднага се качиха на гърба на Мъркон и отлетяха 
към приказния дворец.

- Здравейте, мили приятели - посрещна ги крал Мусален, - трябва 
да сме много бързи и да открием откраднатите подаръци на Дядо 
Коледа. Горките деца! Не можем да позволим някой да им развали 
любимия празник!

- Ваше Величество - осмели се да проговори слисаният Мусаленко, 
- ама, как откраднати? Дядо Коледа писа, че са изчезнали, а не, че 
някой ги е откраднал.

- Гъррр - процеди през зъби драконът Мъркон - сигурен съм, че 
няма как така просто да изчезнат. Откраднати са! Зад всичко това 
със сигурност стоят нашите зли познайници - вещицата Злая и чичо 
Лошан!

- Сигурни ли сте? - попита Мусаленко. - Имате ли доказателства?

- Не е нужно! Ясно е, че са те! - обяви крал Мусален - В това кралство 
всички са добри. Само тези двамата биха могли да сторят такова 
злодеяние.



- Добре. Знаем, че са Злая и Лошан. Сега остава да разберем и къде 
да ги открием. -  направи важно заключение котаракът Мър и извади 
детективската си лупа.

Четирите елемента - земя, въздух, вода, огън
Крал Мусален седна и зашепна съзаклятнически на Мър, Мусаленко и 
Мъркон:

- Познавам едно чудовище, което живее през девет кладенеца в 
десети, през осем града в девети, на два острова едновременно в 
Големия бариерен риф в Австралия. Казва се Острозъб и може да 
надуши Злая и Лошан от единия до другия край на света и обратно.
Без да губят повече време, дружината политна на гърба на 
великолепния Мъркон през девет кладенеца в десети, през осем 
града в девети, чак до два острова едновременно в Големия бариерен 
риф в Австралия. Там приятелите ни откриха чудовището Острозъб 
да си хапва топла супа топчета и да разглежда любимия си албум 
със снимки. Чудовището изслуша притеснената дружина и отговори 
замислено:

- Уважаеми, много бих искал да ви помогна и да, наистина имам 
чудесно обоняние. За да открия тези двамата, ще е нужно да ми 
донесете следните четири елемента:



1. Земя от страната на лалетата
2. Въздух от най-високия връх на Балканите
3. Вода от най-дълбокото място в океаните и моретата
4. Огън от най-високия вулкан в Европа
За да съм сигурен, че са от точните места, моля, направете снимки. 
Без да губят нито секунда, приключенците грабнаха един фотоапарат 
и поеха в търсене на четирите елемента, нужни на Острозъб. 

Караха колела из цяла Холандия - страната на лалетата. Стигнаха до 
най-красивото поле с най-шарените лалета и събраха шепа земя в 
торбичка. Изкачиха връх Мусала - най-високия връх на Балканския 
полуостров - и затвориха мусаленски въздух в балон. Гмурнаха се в 
Марианската падина - най-дълбокото място в океаните и моретата - и 
напълниха вода в термос. Отлетяха до о. Сицилия, а оттам - право 
до вулкана Етна - най-високия вулкан в Европа. Драконът Мъркон се 
сниши до кратера и вдиша дълбоко от бушуващия огън.

Изпълнили мисията, крал Мусален, Мъркон, Мър и Мусаленко и 
скорострелно се завърнаха при Острозъб.

Откриха го да седи в сянката на една палма, да пие кокосово мляко 
и да разглежда отново любимия си албум със снимки. Мусаленко се 
приближи до него, даде му четирите елемента и четирите снимки за 
доказателство. Острозъб внимателно разгледа снимките, увери се, че 
са от правилните места и ги прибра в албума си. След това изсипа в 
гигантски казан земята от Холандия, въздуха от връх Мусала, водата 
от Марианската падина и за финал Мъркон избълва огъня от вулкана 
Етна.



Чудовището разбърка хубаво тази отвара, подуши я и мъдро се 
произнесе:

- Тези, които търсите - Лошан и Злая, се намират в работилницата на 
Дядо Коледа. Пийнете от тази отвара и ще се пренесете за миг там.
Нашите приятели го погледнаха ококорено. Само на това място не се 
бяха сетили да ги търсят.

- Даже мисля да дойда и аз! - добави Острозъб внезапно - Обичам да 
пътешествам!

Изненади в работилницата на Дядо Коледа
Наистина необикновен се оказа този ден. Коледните подаръци 
изчезнаха, Мър и Мусаленко се озоваха в приказното Мусаленско 
кралство. Даже се запознаха с чудовището Острозъб, обикаляха 
света, събираха различни елементи и си пийнаха вълшебна отвара. А 
предстоеше още…

Веднага щом опитаха от магическия бъркоч, Мусаленко, Мър, 
драконът Мъркон, крал Мусален и Острозъб, се озоваха в приказната 
работилница на Дядо Коледа. И там, както предрече Острозъб, бяха 
Лошан и Злая. 

Неочаквана картинка се разкри пред новодошлите. Вместо да правят 
злини, двамата злодеи трескаво изрязваха в красиви формички 
коледни джинджифилови курабийки. Злая и Лошан толкова бяха 
улисани в работата, че дори не забелязаха групата детективи. 



- Kъхъ, Къхъ! - прокашля се драконът, за да привлече вниманието им.

- А! Здравейте! - подвикна набързо Злая. - Запретвайте ръкави и 
идвайте да помагате, че няма време!

Нашите приятели все още не можеха да повярват на очите си. 

- Нали казахте, че тези двамата са лоши? - попита объркано 
чудовището Острозъб. - Защо сега правят джинджифилови 
курабийки? Не, че се оплаквам.

- Ами, да, обичаме да правим пакости - заговори Злая - обаче, като 
разбрахме, че коледните подаръци са изчезнали, ни стана така тъжно 
за децата, които няма да открият нищо под коледното дърво. Решихме 
поне да им опечем нещо вкусно за хапване. Ала няма време! Коледа 
е само след няколко часа, а ние не сме сложили даже шарените 
пръчици за украса.

- Значи подаръците не са откраднати! - заключи радостно Мусаленко.

В този миг се случи немислимото - смелата дружина загърби лошите 
спомени, запретна ръкави и се зае да помага на Лошан и Злая. 
Мусаленко също се втурна да прави коледни сладки. Докато сядаше 
да помага на Лошан, който се беше заел да разточва поредното 
джинджифилово тесто, забеляза на съседната маса специален 3D 
принтер и лаптоп. Мусаленко ахна от изненада. Те бяха същите като 
тези, на които го бяха научили в офиса на Мусала Софт да си прави 
истински играчки от рисунки. Не се стърпя и реши набързо да си 
направи малко копие на себе си.



С помощта на специална компютърна програма на лаптопа нарисува 
скица на тялото си. Добави крака, очи, усмивка и весел перчем. След 
това раздели модела на две части - една за синия и друга за белия 
цвят. После прехвърли скицата в друга компютърна програма, тази 
на 3D принтера, където се случва магията, и рисунката се превръща 
в реалност. Пред погледа на Мусаленко принтерът започна да 
изработва модела слой по слой - точно както палачинките в любимата 
му палачинкова торта. След това той взе внимателно играчката, мини 
Мусаленко, и го дооформи с много фина шкурка. 

В това време Острозъб свари за всички чуден топъл чай от ябълка 
и лайка, покани ги да си починат и извади любимия си албум със 
снимки. 

Мър се приближи и забоде нос и мустак сред снимките. 

- Вижте, вижте! На всяка снимка има нещо странно. Я, чакай да 
погледна по-отблизо! - и извади детективската си лупа. - Хъмммъррр, 
на всяка снимка се подава едно плюшено коте.

- Мър, ама това не е ли котето, което ти си пожела за Коледа?  - 
възкликна Мусаленко. 

- Точно така, мяуаау! Ами сега? Без подарък ли ще остана?! - подскочи 
притеснен Мър.

Злая, известна с мощните си вещерски способности, без да обяснява, 
събра малко бисквитени трохи от муцуната на Мусаленко, прибави 
половин драконова люспа от опашката на Мъркон, отскубна косъмче 
от брадата на крал Мусален, добави половин чудовищна усмивка, 
четвърт чудовищен сопол и потърка за късмет мустака на Мър. След 
това разпери вещерските си ръце и произнесе следното заклинание.



Звездопад
ПУФ! В средата на работилницата на Дядо Коледа се появи 
плюшеното коте.

- А! Какво се случи? Кой прекъсна пътешествието ми? - озърна се то.

Мър се вцепени от щастие - плюшеното коте, за което си мечтаеше 
от край време и за което не спираше да разказва на Мусаленко, най-
накрая стоеше пред него. На всичкото отгоре и говореше.

- А моят подарък къде е? - наруши тишината разтревожен Мъркон. - Аз 
си поръчах ролкови кънки.

- А пък аз - нова шейна, с която да се спускам от близки и далечни 
хълмове - побърза да си каже Злая.

- Помолих Дядо Коледа да ми подари нов албум за снимки! - проплака 
Острозъб. 

- Приятели, не е толкова важно къде са нашите подаръци, - започна 
да нарежда задъхано Мусаленко - след няколко часа е Коледа, децата 
ще се събудят и ще останат разочаровани, че под коледните дръвчета 
няма да намерят нищо! Ще си помислят, че Дядо Коледа ги е забравил 
или че не са били достатъчно добри! Не само, че не знаем къде са 
нашите подаръци, ами по-важното - не знаем къде са подаръците за 
децата!



- Ама аз знам къде са моите приятели, коледните подаръци! - 
отвърна радостно плюшеното коте. - Решихме преди коледната 
нощ да се разходим и да видим различни места по света. Едно 
дървено конче стигна чак до Сахара. Мъркон, твоите ролкови 
кънки се търкулнаха до Антарктида, за да видят пингвините. А една 
футболна топка даже успя да обиколи света.

- И сега как ще ги съберем? - попита притеснено Лошан.

- Не се тревожете, хей сега ще ги повикам с нашата специална 
песничка.

Плюшеното коте извади внезапно една тромба, чийто мощен звук 
разтърси Лапландия, Холандия, Шотландия, Нова Зеландия и всяка 
една Приказколандия.

В миг безброй падащи звезди озариха вълшебната работилничка. 
Така силно искряха, че чак заслепиха очите на нашите герои. Всяка 
ярка звезда донесе по един подарък. Детски колички, кукли, пъзели, 
топки, обувки, ролери, плюшени мечета, плетени чорапи … безброй 
изненади за децата по целия свят се струпаха на огромна купчина.

- Уаааааууу! Подаръците, които майсторихме с толкова любов цяла 
година се върнаха! - ахнаха радостно джуджетата, които тъкмо бяха 
нахлули заедно с Дядо Коледа, за да разберат каква е тази врява в 
работилницата.

- Приятели, бързо да товарим подаръците, нямаме никакво време 
за губене! -  провикна се Дядо Коледа.

Дружината запретна ръкави и се зае да пренася в шейната 
развълнуваните подаръци, които не спираха да разказват какви 
приказни места са посетили.

С магия или не, всички знаем, че с приятели работата тече леко и 
неусетно. Докато Мър мигне, Дядо Коледа вече беше на път. 

Тум -  ту - ру - ру - дуууум!
Звезди, планети и комети,
всички хора и тромпети,
сили великански съберете,
на нашите герои помогнете! 
Немирните подаръци да намерим, 
коледния връх да изкатерим!



Доволни и уморени, приятелите се заеха да подреждат 
работилницата. 

- Ех, забравихме в бързината да дадем джинджифиловите курабийки 
на Дядо Коледа. - сети се Лошан. - Сега как ще го настигнем, за да ги 
раздаде на дечицата?

- Хайде да си хапнем по една, даже може би по две и сигурно ще ни 
хрумне някаква гениална идея. - предложи Острозъб и подаде на 
всеки да опита от вкусните вълшебни курабийки.

Поседнали, кой където свари, Крал Мусален, Мъркон, Острозъб, 
Лошан и Злая, Мър и Мусаленко неусетно се унесоха в сладък сън...

Коледа
Празничното настроение сякаш преливаше отвсякъде: завъртя се 
весело около една ледена висулка, огледа се набързо в златната 
коледна звезда на елхата, потанцува с аромата на току-що изпечения 
от съседите коледен сладкиш и тихо се промъкна под вратата на 
нашите приятели.  

Мусаленко се събуди от леко, но нервно потупване с лапа. Веднага 
разпозна Мър, който се оправдаваше, че “ужбездаиска” го е събудил. 
Разтърка очи и разбра, че вече си е вкъщи. 

- Ох, Мър, ако знаеш какъв странен сън сънувах? Имаше едни 
откраднати подаръци, които всъщност не бяха откраднати… - 
започна да разказва сънено Мусаленко.

- Дааа - продължи Мър - и Острозъб беше там, и Злая, и крал 
Мусален, драконът Мъркон, даже и Лошан.

- Да не сме сънували един и същи сън? - недоумяваше още 
Мусаленко. 

И докато се чудеха дали са сънували, или всичко е било истина, 
Мусаленко обу чехлите, нахлузи халата и се запъти след Мър 
към елхата, защото това е първото нещо, което всички правят в 
коледната сутрин.

Под елхата ги очакваше изненада - чинийка с познатите коледни 
курабийки и плюшеното коте на Мър. Вярно, котето не говореше 
както в съня, но пък беше точно такова, каквото си го бе пожелал и 
Мър веднага се втурна да го прегърне. Изненадите не свършваха 
дотук - до елхата стоеше подпрян и красиво опакован още един 
подарък. На закачения за него изящен бял като сняг плик, с красиво 
изписани букви пишеше: “За Мусаленко”. 



Двамата приятели отвориха плика и от него се подадоха мини 
Мусаленко, негова снимка до 3D принтера в работилницата на Дядо 
Коледа и бележка:

Мусаленко и Мър се спогледаха и се усмихнаха щастливо. 

- Разбира се, че нямам нищо против, Дядо Коледа - прошепна 
Мусаленко. 

Двамата приятели грабнаха по една коледна курабийка, сложиха 
снимката на мини Мусаленко в рамка, а после се разположиха на 
мекия килим и се заеха да разопаковат внимателно тайнствения 
подарък от Дядо Коледа. 

Скъпи Мусаленко, 
Бързайки да раздам подаръците, не успях да благодаря на 
теб и Мър, че ми помогнахте да зарадвам и тази година 
децата по света. Без вас и вашите приятели нямаше да 
се справя!
Благодаря! Пожелавам ви вълшебна Коледа!
Ваш,
Дядо Коледа

П.П. Беше забравил 3D принтера включен. Когато се 
върнах, го изключих, но вече беше направил цели 163 
мини човечета Мусаленко. Нали нямаш против да раздам 
останалите 162 на мусаленските деца?




