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За фотьольонките и хората 

 

Имало едно време, по никое време, може би преди пет часа или пък след три 

минути, една обикновена фотьойлйонка. Както всички фотьолйонки тя беше 

напълно обикновена и живееше във фотьойла. Фотьойлът – това беше един голям и 

червен стол, но фотьойлйонката не беше нито червена, нито голяма. Тя беше 

толкова неголяма, че направо беше много малка. Толкова малка, че можеше да 

танцува върху човешки нокът, да провира лапичка през ухото на игла и да се къпе в 

чаши с вода. Тя обожаваше да се къпе в чаши с вода! 

Вечер, когато Големите Човеци и Малкият Голям Човек си лягаха да спят, 

фотьойлйонката се събуждаше. Тя оправяше надиплената си рокличка и потупваше 

голямата си муцунка. С  невероятни премеждия успяваше да стигне до масата. Там 

Големите Човеци и Малкият Голям Човек оставяха чаши с вода и тя цяла вечер се 

къпеше щастливо в тях. А на сутринта се прибираше във фотьойла. Простираше 

рокличката си да съхне и лягаше да спи, както всяка обикновена фотьойлйонка. 

Една вечер тя чу, че Мама Човек каза на Татко Човек "моля ти се, разтребвай 

си вечер масата". И когато по-късно излезе от фотьойла видя, че на масата нямаше 

чаши с вода. И под масата нямаше чаши с вода. Никъде нямаше чаши с вода! И 

следващата вечер нямаше, и следващата, а пък следващата съвсем нямаше никакви, 

ама никакви чаши с вода! Фотьойлйонката седна на ръба на фотьойла и тихо 

заплака, а мустачките и леко потреперваха. Другите същества, които живееха 

наоколо я чуха. Под килима внимателно надникна един подкилимовец. От крушката 

в лампата изпърха една електрическа светулка. 

- Защо плачеш? - попита електрическата светулка. 

- Защо плачеш? - попита подкилимовецът. 

Фотьойлйонката се изненада и спря да плаче. Тя не знаеше, че други 

същества също живеят наоколо. 

- Фотьойлйонка ти си ли? - попита електрическата светулка. 

- А какво е фотьойлйонка? - прекъсна я подкилимовецът. 

- Странно мустакато същество онова, живее във фотьойла, което – поясни 

светулката и изпърха с електрически криле. 



- Аха – разбра подклимовецът, който не беше сигурен какво е разбрал. 

Светулката разбра, че подклимовецът нищо не е разбрал и продължи да обяснява: 

- По излиза тъмно и се къпе в чаши с вода, оставените. 

- Аха – този път подкилимовецът наистина разбра – ставаше въпрос за 

някакво много мръсно същество, щом му е притрябвало да се къпе всяка вечер. Ето, 

той си беше чист и никога не се къпеше.  

- Само че чашите ги няма! - прекъсна ги изведнъж фотьойлйонката. 

- И загасена е лампата да – обясни светулката. 

- И най-лошото – завайка се подкилимовецът – някой е чистил под килима! 

В този момент от съседната стая се чу силен шум и съществата бързо се 

скриха. Светулката в крушката, фотьойлйонката във фотьойла, подклимовецът под 

килима. След малко пак показаха муцунките си. Светулката литна и кацна до 

фотьолйонката, а подклимовецът пропълзя нагоре по фотьойла и застана до тях. 

Време е да решиш накъде да се насочат нашите герои. 

Ако искаш всички да се опитат да помогнат на фоьойльонката да намери 

вода, отиди на Глава Втора. 

Ако искаш електрическата светулка да ги качи на гърба си и да отлетят към 

другите стаи, за да проверят дали светят и другите лампи, продължи на Глава Трета. 

Ако искаш всички да се спуснат под килима, за да разучат къде е изчезнал 

праха, отгърни на Глава Четвърта. 

 

 

 

 

 


