


Волшебниот појадок
„Какво волшебно утро“! Мусаленко нестрпливо скокна возбуден од 
креветот. „Знаеш за што сонував, Мар... Замоци, кралеви, врвови“...

„Веројатно и змеј?“, Мар мрзеливо се протегна. „Ќе ми кажеш после 
појадокот. Ајде да јадеме, а потоа да направиме Снешко во дворот“.

Мусаленко само тоа и го чекаше. Ја зграпчи облеката, ги облече 
чевлите и со нетрпение ја следеше мачката во кујната.

 Беше невообичаено утро. На масата ги чекаше изненадување – 
чинија со кифлички со цимет и јаболка и тегла сируп од малина. Исто 
како во расказот „Приказна за змеј“ што Мусаленко ѝ ја раскажа на 
Мар пред да легне… или сето тоа беше сон? Имаше белешка под 
чашата. Мусаленко и Мар се погледнаа еден со друг. Двајцата сфатија 
дека овој мистериозен појадок не го подготвил ниту еден од нив.

Мусаленко ја зеде белешката и ја прочита гласно:

„Драги пријатели, добро утро!

Ден пред Божиќ, кој сите со нетрпение го очекуваме, се 
случи голема несреќа. Сите играчки што ние и моите 
лојални џуџиња ги правевме цела година исчезнаа. Ве 
молиме пронајдете ги и вратете ги во работилницата 
пред Божиќ!

Ве молам, помогнете!

Дедо Мраз

П.С: Вкусниот појадок е магичен. Јас и џуџињата го 
подготвивме специјално за вас. Може да ви помогне 
побрзо да ги најдете подароците“.



Мусаленко станува детектив
Мусаленко и Мар гледаа зачудено, но тие брзо се соземаа од 
волшебната арома, јадеа од кифличките, пиеја од сирупот од малина 
и веднаш отидоа во потрага по исчезнатите подароци.

Тие ја отворија вратата кон дворот, но наместо во снегот, се најдоа 
во зелени и огромни полиња, а во далечината на еден рид се 
издигаше прекрасна палата .

На Мусаленко и Мар оваа палата им се чинеше позната и додека се 
чудеа од каде, почувствуваа топол здив. Пред да трепнат, прекрасен 
змеј застана пред нив – портокалов како портокал, како праска, како 
портокаловото летало-змеј на Мусаленко.

„Мило ми е што ве запознав, конечно“, рече змејот, „Јас сум Меркон, 
добредојдовте во Мусаленското кралство“! Царот Мусален ве чека во 
палатата.

Мусаленко и Мар беа шокирани од глетката на ова чудесно 
суштество.

„Не грижи се, но јас мислев дека кралството Мусален, змејот Меркон 
и кралот Мусален се само дело на мојата фантазија... Јас не разбирам 
ништо“, збунето рече Мусаленко, „Како дојдовме тука? Сонувам? 
Мар, го гледаш ли тоа што го гледам јас“?

Мачката кимна самоуверено и лесно го допре својот пријател со 
десната шепа. „Сепак не беше учтиво да се сомневаш во зборовите 
на змејот, а уште помалку во постоењето на кралот со кој ти 
претстоеше средба“.



„Имагинацијата е огромна како и вселената и никој не би можел да 
каже што е реалност, а што не. Кралот Мусален и јас мислевме дека 
вие и Мар сте само херои од една од нашите омилени приказни, но 
еве како Дедо Мраз успеа да нè изненади и да нè собере сите во 
мисија да ги најдеме украдените подароци. Ајде, немаме време за 
губење“!

Мусаленко и Мар веднаш се качија на грбот на Меркон и летнаа кон 
дворецот.

„Здраво, драги пријатели“, ги поздрави кралот Мусален. „Треба 
да сме многу брзи и да ги најдеме украдените подароци на Дедо 
Мраз. Кутрите деца! Не можеме да дозволиме некој да им го расипе 
омилениот празник!“

„Ваше височество“, се осмели да зборува Мусаленко, „како тоа 
украдени? Дедо Мраз напиша дека тие исчезнале, а не дека некој ги 
украл“?!

„Гррр“, Меркон рече низ заби, „сигурен сум дека тие едноставно 
не можат да исчезнат. Тие се украдени! Зад сето ова секако стојат 
нашите лоши познаници – вештерката Злаја и Лошан“!

„Дали сте сигурни“? Праша Мусаленко. „Дали имате докази?“

„Нема потреба! Јасно е дека се тие“, рече кралот Мусален. „Во ова 
кралство сите се добри. Само тие двајца би можеле да направат 
вакво дело“.



„Добро, знаеме дека се тие, Злаја и Лошан, но сега мора да дознаеме 
каде да ги бараме“, мачката Мар направи важен заклучок и ја извади 
својата детективска лупа.

Четирите елементи: земја, воздух, вода, оган
Царот Мусален седна и им шепна тивко на Мар, Мусаленко и Меркон.

„Познавам едно чудовиште кое живее преку девет бунари во 
десеттиот, преку осум градови во деветтиот, на два острови во исто 
време на Големиот бариерен гребен во Австралија. Се нарекува 
Острозаб и може да ги намириса Злаја и Лошан од едниот до другиот 
крај на светот и обратно“.

Без да губат повеќе време, дружината леташе на грбот на големиот 
Меркон преку девет бунари во десеттиот, преку осум градови во 
деветтиот, сè до двата острови во исто време со Големиот бариерен 
гребен во Австралија. Таму, нашите пријатели го открија чудовиштето 
Острозаб како јаде топла супа со кнедли и прелистува еден стар 
омилен албум со фотографии. Чудовиштето ја ислуша загрижената 
дружина и замислено одговори.

- Драги мои, многу би сакал да ви помогнам и да, навистина имам 
прекрасно чувство за мирис. За да ги најдете овие двајца, ќе треба да 
ми ги донесете следниве четири елементи: 

1. Земја од земјата на лалињата; 

2. Воздух од највисокиот врв на 
Балканот;

3. Вода од најдлабокото место во 
океаните и морињата;

4. Оган од највисокиот вулкан во 
Европа. 



За да сум сигурен дека тие се од вистинските места, ве молам, 
фотографирајте.

Без да губат ниту секунда, авантуристите ја зграбија камерата и ги 
бараа четирите елементи што му беа потребни на Острозаб.

Возеа велосипеди низ цела Холандија, земјата на лалињата, до 
најубавото поле со најшарените лалиња; собраа една рака земја и ја 
ставија во торбичка.

Тие се искачија на Врвот Мусала, највисокиот врв на Балканскиот 
Полуостров и го затворија воздухот од Мусала во балон.

Тие се нурнаа во Маријанската падина - најдлабокото место во 
океаните и морињата и наполнија еден термос со вода.

Долетаа до островот Сицилија и оттаму директно до вулканот Етна, 
највисокиот вулкан во Европа; Змејот Меркон се спушти во кратерот 
и длабоко вдиша од бесниот оган.

Меркон, Мар и Мусаленко ја исполнија мисијата и брзо се вратија кај 
Острозаб.

Тие го најдоа како седи во сенка на палма како одново го рагледува 
омилениот албум со фотографии пиејќи кокосово млеко. Мусаленко 
му пријде, му ги даде четирите елементи и четирите фотографии како 
доказ. Острозаб внимателно ги разгледа фотографиите, се увери 
дека се од вистинското место и ги стави во неговиот албум. Потоа 
во џиновски казан го истури воздухот од врвотот Мусала, земјата од 
земјата на лалињата, водата од најдлабокото место на планетата и за 
крај Меркон испушти оган од вулканот Етна.

Чудовиштето добро ја промеша напивката, ја мирисна и мудро рече:



„Оние што ги барате, Лошан и Злаја, се во работилницата на Дедо 
Мраз. Напијте се од оваа напивка и ќе бидете пренесени таму 
веднаш“.

Нашите пријатели го гледаа со неверување бидејќи тие никогаш не би 
помислиле да бараат на тоа место.

„Дури мислам дека и јас ќе дојдам!“, додаде Острозаб ненадејно. 
„Обожувам да патувам!“, рече тој.

Изненадувања во работилницата на Дедо Мраз
Навистина тој ден се покажа доста необичен. Божиќните подароци 
навистина ги немаше! Мар и Мусаленко беа во чудесното Мусаленско 
кралство. Тие дури и се запознаа со чудовиштето Острозаб, го 
обиколија светот, собираа разни предмети и пиеја волшебна напивка. 
А претстоеја уште многу работи...

Веднаш штом ја проголтаа течноста со чуден вкус, Мусаленко, 
Мар, змејот Меркон, Кралот Мусален и чудовиштето се најдоа во 
работилницата на Дедо Мраз. И таму, како што предвидуваше 
Острозаб, беа Лошан и Злаја.

Тие видоа неочекувана слика. Наместо да прават зло, двајцата 
негативци грижливо ги обликуваа божиќните колачиња со ѓумбир. 
Злаја и Лошан беа толку занесени во работата што не ја забележаа 
ниту групата детективи.

„Кхм, Кхм“, се накашла змејот за да го привлече вниманието.



„Ах! Здраво! Завратете ги ракавите и дојдете да помогнете, нема 
многу време“, Злаја брзо извика.

Нашите пријатели сè уште не можеа да си поверуваат на очите.

„Рековте дека тие двајца се лоши? Зошто сега прават колачиња од 
ѓумбир“, запраша збунето Острозаб.

„Па да, ние сакаме да правиме лоши работи“, рече Злаја. „Меѓутоа, 
кога разбравме дека Божиќните подароци ги нема, ни падна жал за 
децата, не би пронашле ништо под елката, па затоа решивме барем 
да им испечеме нешто вкусно за јадење. Но, нема време, Божиќ е за 
само неколку часа, а ние не сме ги ставиле ни разнобојните стапчиња 
за украсување“.

„Значи подароците не се украдени“, заклучи Мусаленко радосно.

Во тој момент се случи незамисливото: смелата дружина ги отфрли 
лошите спомени, ги засука ракавите и тргна да им помогне на Лошан 
и Злаја. Мусаленко, исто така побрза да направи божиќни колачиња, 
но додека сакаше да му помогне на Лошан кој месел друго тесто 
од ѓумбир, забележал специјален 3D принтер и лап топ на масата. 
Мусаленко се изненади затоа што тие беа исти вистински играчки со 
оние што научи да ги прави во Мусала Софт. Тој не се двоумеше и 
реши да направи мала копија од себе.



Со помош на компјутерска програма на лаптопот, тој нацрта скица 
на неговото тело. Додаде нозе, очи и весела насмевка. Потоа го 
подели моделот на два дела: едниот во сина, а другиот во бела боја. 
Тој ја префрли скицата во друга компјутерска програма, онаа на 3D 
печатачот, каде се случува магија и цртањето станува реалност. 
Пред очите на Мусаленко, печатачот започна да го прави моделот 
слој по слој – исто како палачинките во неговата омилена торта со 
палачинки. Потоа внимателно ја собра играчката Мусаленко и на крај 
ја измазни.

Во меѓувреме, Острозаб на сите им направи прекрасен топол чај од 
јаболко и камилица, ги покани да се одморат и го извади омилениот 
албум со фотографии.

Мар се приближи и ги заби носот и мустаќите меѓу сликите.

„Погледни, погледни! Има нешто чудно на секоја фотографија. 
Почекајте да видам одблизу“, ја извлече својата лупа, „хммм, 
погледнете, има кадифено маче на секоја слика“.

„Мар, нели е тоа мачето што го посака за Божиќ?“ извика Мусаленко.

„Точно, леле… Па зарем сега ќе си останам без подарок“? 
потскокнувајќи извика загрижено Мар.

Злаја, позната по своите моќни вештерски вештини, без да објасни, 
собра неколку трошки од бисквити од устата на Мусаленко, додаде 
и половина змејска лушпа од опашката на Меркон, скубна влакно од 
брадата на кралот Мусален, додаде половина страшна насмевка и го 
потегна за среќа мустакот на Мар. Потоа ги рашири своите вештерски 
раце и ја изговори следната магија.



Паѓање на ѕвездите
ПУФ! Среде работилницата на Дедо Мраз се појави едно плишено 
маче.

„Ах! Што се случи? Кој го прекина моето патување“? Мачето погледна 
наоколу.

Мар силно се возбуди: плишеното маче по кое долго мечтаеше и 
никогаш не престана да му раскажува на Мусаленко, конечно застана 
пред него. Згора на сѐ, тоа и зборуваше!

„И каде е мојот подарок“,Меркон ја наруши тишината, „нарачав 
ролери“, извика налутено.

„Јас пак нова санка за да се спуштам по ридовите“, Злаја побрза да 
рече.

„Побарав од Дедо Мраз да ми даде нов албум со фотографии“, 
заплака Острозаб.

„Пријатели, не е толку важно каде се нашите подароци“, започна да 
објаснува задишано Мусаленко. „Божиќ е за неколку часа. Децата ќе 
се разбудат наскоро и ќе бидат разочарани што нема подароци под 
елките. Ќе мислат дека Дедо Мраз ги заборавил или дека не биле 
доволно добри! Не само што не знаеме каде се нашите подароци, туку 
и што е уште пострашно, не знаеме каде се подароците за децата“!

„Ама јас знам каде се моите пријатели, Божиќните подароци“, 
одговори среќно плишеното маче. „Решивме пред Божиќната вечер да 



прошетаме и да видиме различни места низ целиот свет. Дрвениот 
коњ стигна до Сахара. Маркон, твоите ролерки се тркалаа до 
Антарктикот за да ги видат пингвините. И една фудбалска топка 
успеа да го обиколи светот“.

„И сега како да ги собереме”? - праша Лошан загрижено.

„Не грижете се, сега ќе ги повикам со нашата специјална песна“ и 
плишеното мече одеднаш извади труба која ги затресе Лапонија, 
Шкотска, Нов Зеланд и секоја Приказноландија.

Во еден момент, како безброј ѕвезди што паѓаат, силни светилки ја 
осветлија волшебната работилница. Тие светеа толку силно, што ги 
заслепуваа очите на нашите херои. Секоја светла ѕвезда донесе по 
еден подарок.

Детски колички, кукли, сложувалки, топки, чевли, ролерки, мечиња, 
плетени чорапи... безброј играчки за деца ширум светот, натрупани 
на еден огромен куп.

„Ааааууу! Се вратија подароците што ги правевме со многу љубов 
цела година“,весело извикаа џуџињата кои штотуку влегоа со Дедо 
Мраз за да дознаат за што станува збор во оваа работилница.

„Пријатели, брзо да ги товариме подароците, немаме време за 
губење“, викна Дедо Мраз.

Дружината ги засука ракавите и возбудено ги товараа подароците 
во санки, не престанувајќи да раскажуваат приказни за местата што 
ги посетиле.

Со или без магија, работата со пријателите е лесна. Мар само што 
трепна со очите, Дедо Мраз веќе беше на пат.

Задоволни и уморни, пријателите тргнаа да ја уредуваат 

Тум - туру - дуууум! “
Ѕвезди, планети и комети,
сите луѓе и тромпети,
сили великански соберете,
на нашите херои помогнете!
Немирните подароци да ги најдеме,
Божиќниот врв да го искачиме!



работилницата.

„Заборавивме во брзањето да му ги дадеме ѓумбировите колачиња 
на Дедо Мраз“, се сети Лошан. „Сега како ќе го стигнеме за да им ги 
даде на децата“?

„Ајде да си каснеме по едно-две и веројатно ќе имаме некоја 
брилијантна идеја“, рече Острозаб.

Острозаб им даде на сите вкусни волшебни колачиња. Испоседнаа 
кој каде стигна. Острозаб, Меркон, Мар и Мусаленко западнаа во 
сладок сон.

Божиќ
Празничното расположение се чувствуваше насекаде. Се завртев 
радосно околу еден мразулец, погледнав наоколу набрзина кон 
црвената ѕвезда на елката, а потоа танцував со аромата на свежо 
печениот божиќен колач од соседите и тивко се протнав под вратата 
на нашите пријатели.
Мусаленко се разбуди од лесно тапкање од шепа. Тој веднаш ја 
препозна Мар, која се правдаше дека несакајќи го разбудила. Ги 
протри очите и сфати дека е дома.

„Ох Мар, да знаеш каков чуден сон, сонував... Имаше украдени 
подароци кои всушност не беа украдени“, почна да раскажува 
Мусаленко.

„Да“, рече Мар, „и Острозаб беше таму и Злаја, и кралот Мусален, 
змејот Меркон, дури и Лошан“.

„Да не сме сонувале ист сон“, збунето праша Мусаленко.

И додека се чудеа дали сонуваат или дали е сето тоа вистина, 
Мусаленко ги облече чевлите, облеката и тргна по Мар кон елката.

Таму ги чекаше изненадување: еден куп подароци, меѓу кои веднаш 
забележаа чинија со познатите Божиќни колачиња и плишеното маче 
на Мар. Точно, мачето не зборуваше како што беше во сонот, но тоа 
беше токму онакво какво што посакуваше и Мар веднаш побрза да го 
гушне. Изненадувањата не завршија тука; до елката стоеше потпрен 
уште еден убаво спакуван подарок. На елегантен бел коверт со 
прекрасни букви беше напишано „За Мусаленко“.

Двајцата пријатели го отворија пликот и од него се подаде мини 
Мусаленко, негова фотографија од 3D принтерот во работилницата 
на Дедо Мраз и белешка од него:



Мусаленко и Мар се погледнаа еден со други и се насмевнаа.

„Се разбира дека немам ништо против, Дедо Мраз“, шепна Мусаленко.

Двајцата пријатели грабнаа по едно божиќно колаче, ја ставија 
фотографијата од мини Мусаленко во рамка, а потоа седнаа на 
мекиот килим и внимателно го распакуваа таинствениот подарок од 
Дедо Мраз.

„Драг Мусаленко,

Во брзање да ги раздадам подароците, не успеав да ти се 
заблагодарам тебе и на Мар што ми помогнавте да ги 
израдувам децата низ светот оваа година. Без вас и 
вашите пријатели немаше да успеам! Благодарам! Ти 
посакувам волшебен Божиќ!

Твојот Дедо Мраз

П.С.: Го заборавив вклучен 3D печатачот. Кога се 
вратив, го исклучив, но тој веќе направил 163 мини 
човечиња Мусаленко. Се надевам не ви пречи да им ги 
подарам другите 162 на малите мусаленци“?
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