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Както всяка сутрин и днес 
първи в класната стая 
влетяха Катето и Сия –  

хванати ръка за ръка, със своите 
еднакви роклички и четири щръкнали 
настрани рижави плитчици. След тях 
по коридора се носеше целият четвърти 
Б клас, шумен и пъстър. Всичко щеше да 
си остане както обикновено, ако двете 

сестрички-близначки не се заковаха като вкопани в момента, в който 
прекрачиха прага. И имаше защо. На средната редичка 

чинове, точно в средата седеше най-странното 
същество, което някое от децата беше 

виждало. Всъщност съществото 
много напомняше на героите от 

анимационните филмчета, които 
всички гледаха, но това тук 

беше истинско и живо. Цялото 
бяло, без коса (или, ако имаше, 
тя беше така зализана по 
издължената му глава, че 
не си личеше), там, където 

трябваше да има уши, се виждаха само две дупчици. Очите му бяха дръпнати 
настрана и сякаш бяха непрекъснато усмихнати. Нослето му приличаше на 
пробита на две места топка за пинг-понг – малко и топчесто. Във всеки случай 
беше дете – приблизително високо, колкото повечето от децата в класа. 

В първия момент никой не забеляза как изглежда устата му, но всички 
знаеха, че се усмихва. Колкото повече погледите им се спускаха надолу, 
изумлението им се увеличаваше. Съществото 
имаше само по един палец на ръцете се, 
другата им част беше цяла, като на 
парцалените кукли. Добре, че от 
дългата бяла дреха, която покриваше 
тялото му, не можеха да видят, че 
и стъпалата му бяха същите – цели 
и с плоско ходило, пак като на кукла, 
иначе можеше и припаднали от 
изненада да има. И дрехата и тялото 
му бяха толкова бели, че чак искряха 
и изпълваха стаята с нежна бяла 
светлина. Но най-странното нещо у 
непознатото същество беше голямата 
буква Х, която светеше с ярка, пулсираща 
зелена светлина, точно в средата на челото му. 
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– Здравей-
те! – разнесе се 
странен, дрезгав 
глас, излизащ ся-
каш от машина. 
Децата дружно 
се люшнаха от 
поредната пор-
ция изненада, 
която ги плисна 
като вълна – 
това бяло човече 
говореше езика 
им, но… ноо… 
но устата му не 
помръдна. Всеки 
можеше да се за-
кълне, че устни-
те му изобщо не се помръднаха – стояха си все така, полуусмихнати  
в приветлива и дружелюбна усмивка. – Аз съм новият ви съученик. 

– Здр… Здр-асти! – заекнаха десетина слаби гласчета от страна на 
децата. Но Катето, както винаги, първа се окопити и заговори ясно  
и малко по-уверено:

– Здравей! Нов съученик, нов, но как ти е името?

– Името? – в дръпнатите настрани черни очи на новия съученик премина 
объркване, сякаш не разбра какво го питат.

– Да, името? Или така си се казваш – Съученик? Аз съм Катерина,  
за приятелите си съм Катя. – и момичето забоде тъничкото си пръстче  
в гърдите си. – Ка-тя!

При този жест лицето на новодошлия се озари и заблестя още по силно, 
голямата буква на челото му също запулсира по-интензивно и бързо. 

– Аз съм Тиро. Ти-ро! – и много развеселен също заби единствения си 
пръст в сияйната си роба отпред.

– Ти, тиии, откъде си? – някъде 
отзад се чу плахо момчешко гласче. 
Всички се озърнаха да видят кой задава 
този съществен въпрос, но не видяха 
никого. Само, ако се бяха навели, щяха 
да зърнат облото луничаво лице, 
надничащо иззад краката им, почти 
белите дълги мигли и светло русата 
щръкнала коса на Оги – палавникът на 
класа.
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И в този миг се случи нещо наистина смай-
ващо! В стаята се разнесе тиха музика като 
от хиляди звънчета, навсякъде запълзя аро-
матен дим, оцветен във всички цветове на 
дъгата, обгърна децата и ги понесе внима-
телно из… всъщност стаята изчезна и те 
полетяха нанякъде. Не знаеха накъде, но не 
се страхуваха. Само усещаха лек приятен 
гъдел, който ги караше едновременно да се 
смеят и да крещят с цяло гърло. Полека-лека 
димът започна да се извива и да увлича децата в 
широк разноцветен тунел все по-бързо и по-бързо. 
Писъците и кикотът стана оглушителни, някои успя-
ваха да се хванат за ръце и се завъртяха още по-буйно и 
лудешки. Из тунела започнаха да се носят мехури, като от играчка със сапу-

нена вода, но някои от тези бяха ог-
ромни и не се пукаха, а звънтяха, 

когато се докосваха до някое от 
децата, които така и не усети-
ха кога всички се озоваха в един 
от тях – огромен и пулсиращ. 

Мехурът проблясваше в 
синьо, розово, зелено, пур-
пурно, жълто и се носеше из 
пространството. А простран-
ството не беше нито черно, 
нито имаше цвят. 

Просто беше навсякъде нао-
коло и в него проблясваха големи 

и малки звезди, прелитаха други 
мехури и съществата в тях си ма-

хаха и се усмихваха едни на други. 

Никой не можеше да каже колко време нашите 
пътешественици се носиха из космическите 
или некосмическите ширини, но дойде 
миг, когато мехурът им бавно се 
спусна върху някаква повърхност и 
се пукна с приятен напевен звук.

– Ла бемол. – отсече момиченце 
с червена рокля и дълга черна 
коса, навело глава на една страна. 
Тиро весело се засмя и протегна 
ръка към децата:

– Заповядайте! Добре дошли 
в моя свят! – този път гласът на 
приятелчето им не звучеше странно. 
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Чак сега нашите хора се сетиха да се огледат наоколо. Бяха кацнали на 
широка площадка, покрита с  плочи, сини като морска вода. В далечината се 
виждаха постройки, някои високи, някой поразително приличаха на къщите, 
в които самите те живееха. Всички веднага се сетиха, че това е град. Към 
града водеше широк жълт път, сякаш покрит с морски пясък, но беше твърд 
и много гладък. Усетиха това по мекото возене на превозното средство, в 
което ги бяха поканили да се качат. Не пътуваха дълго – пристигнаха край 
голяма пъстра сграда, от която долитаха детски смях и гласове. 

– Това е моето училище. – обясни Тори. – Заповядайте, бъдете ми гости. 

Земляните не усетиха, че вървят с отворени от почуда уста, докато се 
разхождаха из двора на онова училище. Сградата представляваше полукупол, 
цялата направена сякаш от стъкло. Но не беше точно стъкло, защото, 
в зависимост от ъгъла, от който я гледаш, на места се появяваха цели 
картини, явно рисувани от самите деца. На пръв поглед не личаха прозорци 
и врати, но щом някой се приближеше до постройката, веднага пред него 
гостоприемно се появяваше отвор, удобен за влизане и излизане. 
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Из двора 
можеха да се 
видят всякакви 
деца. Момичета 
и момчета съвсем 
като тях, но имаше и такива, 
които имаха колела на 
мястото на краката си. Имаше 
деца без ръце, но на мястото 
им се размятаха пипала като 
от октопод. Имаше червени, 
сини, зелени, жълти, оранжеви, 
розови деца и никой не гледаше 
другарчето си с почуда, нито 
странеше от него. Това, което 
направи най-голямо впечатление 
на нашите приятели беше, че 
всички деца от това училище можеха да правят заедно абсолютно всичко –  
да тичат, да скачат, да пеят, да рисуват, да танцуват, да играят, да се 
учат. Независимо от колелата, независимо от пипалата, независимо от 
различните си цветове и форми. Имаше, разбира се и много деца със същата 
голяма, пулсираща буква Х на челото. 

– Тори? – вече смело попита Оги. – А каква е тая буква на челото ти?

– А, буквата ли? – небрежно подметна Тори. – Ами тя показва, че ние  
сме хора, които имат една хромозома в повече и тя определя начина, по 
който изглеждаме, мислим, изразяваме се. Как се справяме с живота си.  
Всъщност… – усмихнаха се очите на Тори – аз не знам дали при нас 
хромозомата е в повече или при вас тя ви липсва.

Катя, Сия и приятелите им от 
Земята дълго се разхождаха 
из училищния двор, дълго 
поемаха ръце и каквото 
още се протягаше към 
тях, за да се запознаят с 
деца от другия свят, за да 
станат приятели с тях. 
Лала, музикалното момиче 
с червената рокля, много 
се обърка, когато към нея 
се спусна едно прекрасно 
русо хлапе с огромни очи, 
сини като земното небе 
през пролетта, облечено 
в дънков сукман и пъстра 
блузка с къси ръкави, от 
които се подаваха две лилави 
пипала, отворени за прегръдка. 
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Земното момиче потръпна, като видя 
малките вендузи по пипалата, но щом я 

обгърнаха, усети приятното им докосване и 
също притисна новата си приятелка в топла пре-

гръдка. Малко по-късно Лала вече тичаше наоколо, 
прегръщаше де когото свари и се представяше със 
сияйна усмивка. Оги също бе открил приятели сред 
странните деца. Щръкналият му перчем проблясва-

ше из множеството, докато се носеше, стъпил върху 
сребрист ховърборд, който му бяха дали, за да може 
да следва отблизо един от колесатите си нови прия-

тели. 

Никой не можеше да каже колко време в прегръд-
ки и създаване на нови приятелства беше минало, 
когато в двора на училището се появи огромната 

фигура на човек с дебели синкави очила и дълга сре-
бърна коса. Носеше дълга тъмно кафява роба с качулка, отметната назад, на 
раменете. Появата на мъжа възцари пълна тишина и накара всички да се обър-
нат към него и да притихнат. Земляните не чуха нито дума, но в ума им вече 
се беше настанило знанието, че това е Директорът. Явно тукашните хора, 
независимо малки или големи, можеха да контактуват и по телепатия. 

– Привет земни гости! – прогърмя плътният басов глас на Директора. – 
Добре дошли в пъстрия свят на нашата планета Пекта-Рес XL2710! За нас е 
чест да бъдем ваши домакини! Както сигурно вече сте забелязали, тук всеки 
се чувства добре такъв, какъвто е; чувства се уважаван и обичан с всичките 
негови особености и различия. Вие също ще бъдете уважавани и обичани та-
кива, каквито сте. През цялото време, което прекарате на планетата ни.

След като Директорът приключи с приветствията си, мястото му зае 
дребна дама, която нямаше уста на лицето си, но започна да прави странни 
движения с ръце и над притихналото множество се разнесе мека напевна му-
зика, която, незнайно как, разказваше мислите на малката жена. 

– Приятели, имаме няколко предложения за това как да продължи нашата 
мила среща. – пееше музиката. – Можем да идем в увеселителния парк. Мо-
жем да посетим няколко от нашите баби и дядовци, които имат нужда от 
помощта ни. Можем да идем да поиграем край морето. Можем да идем в гора-
та, на пикник. Изборът е ваш.

– Парка! Морето! Неее, гората! Как паркаааа? Да идем да помогнем на ба-
бите и дядовците! – разнесоха се възгласи от всички краища на събралото се 
множество.

Нещата заплашиха да се превърнат в хаос, ако Директорът не се прокаш-
ля предупредително и не въдвори отново тишина.

– Явно има желаещи за всяко едно от предложенията ни. Нека тогава да 
направим така. Да се разделим на четири групи – една за тези, които искат 
да ходят в увеселителния парк, една за тези, които ще помагат на възраст-
ните хора, една за морските хора и една за горските хора. 
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Още Директорът не беше изказал последните си думи и в двора вече се 
клатушкаха четири нестройни групи, деца притичваха от тази в онази, все 
още нерешили къде искат да идат, защото им се ходеше поне на две места 
едновременно. Но веселото безредие скоро приключи и четирите групи 
вече ясно се различаваха. Нашите четвъртокласници бяха решили да идат 
на пикник в гората. Беше им любопитно как приятелите им от Пекта-Рес 
XL2710 организират пикници, как изглеждат горите им, има ли животни в 
тях, какво хапват, когато излизат на пикник в гората.
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Не им се наложи да пътуват дълго със странното нещо, което местните 
обясниха на земляните като автобус. Скоро сградите на града изчезнаха, 
сякаш никога не ги е имало и пътят им потъна в зелена, свежа, силна и 
прохладна гора и се спря над красива поляна. В средата на поляната, точно 
под летящия автобус имаше площадка, издигната над зеленината. Там 
хлапаците се плъзнаха бавно и плавно от летящото си средство и се 
настаниха удобно кой където свари. Нашите приятели любопитно се 
оглеждаха на всички страни, не можеха да се нарадват на приятния аромат 
и пъстротата на цветята, изненадано се любуваха на ярките плодове, 
които някои от вековните дървета наоколо предлагаха. Част от местните 
деца измъкнаха отнякъде кутии с лакомства, други се протегнаха и 
набраха плодове направо от дърветата, трети вървяха из 
множеството и предлагаха от храната, която 
беше донесена. Въздухът кънтеше от птичи 
песни. 

Както се бяха отдали на черпене и 
весели приказки, изведнъж Катето 
подскокна изненадана – на рамото 
є беше кацнала красива огромна 
пеперуда. Тя още пърхаше с 
пъстрите си крилца, когато и Сия 
писна стаписана:

– Я-я-я-я, ама едното є крило 
е от хартия!!! – сочеше с 
пръст обърканото момиче, 
но почти веднага усети, 
че нещо в държанието 
є не беше напълно 
наред. Местните 
деца бяха млъкнали и 
бяха вперили поледите си 
в нея. Необикновеното в тези погледи беше, че за първи път в тях имаше 
неодобрение, упрек.

– Какво е толкова странно в крилото є? – някак си обидено прозвуча 
слабичкото гласче на едно много дребно колесато момченце, което имаше 
и пипала за ръце. – Миналата година Големият ураган є го откъсна и ние є 
направихме това. Не ти ли харесва?

Сия пое дълбоко въздух, тъй като не знаеше какво да отговори, но го 
изпусна с огромна благодарност, защото около площадката, а и върху нея, 
бяха надошли най-различни животни и вече си играеха с децата, които така 
се бяха улисали, че я бяха забравили. И животните на тази планета бяха 
точно толкова странни, както и децата и възрастните, които я населяваха. 
Една прекрасна светло лилава антилопа грациозно прибираше под себе си 
четирите си колела, заместващи краката є. На рамото на Тори бе кацнала 
прекрасна царствена орлица с пластмасов клюн.
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– Орла загуби 
клюна си в битка 
за малките си 
преди три години 
и имаше опасност 
децата є да умрат 
от глад, но ние є 
направихме клюн от 
пластмаса и сега 
често ни ги води да 
ни ги покаже колко 
красиви птици са 
станали – обясни 
Тори и орлицата 
нежно клъвна 
бузата му, а той я 
погали с плоската 
си ръка. 

Целият ден 
щеше да си мине само в игри и веселие, ако по едно време наблизо не се чу 
жално хлипане. Всички се заоглеждаха загрижено, за да видят кой плаче.  
От гората към тях неуверено се промъкна едно малко светло зелено слонче, 
което хлипаше и ронеше едни сълзи. Веднага се видя какъв е проблемът – 
зелената животинка си нямаше хоботче! Едва можаха да разберат какво се 
беше случило, защото без хобот слончето почти не можеше да приказва. 

Повече от ясно беше, че е необходима помощ и то спешна. Всички се 
заглеждаха за нещо подходящо, от което би могло да се получи хобот, но 
никой не откри нищо. Изведнъж Лала погледна ярко червените си чорапи.

– Стават ли? –  
вирна крачето 
си момичето и 
веднага беше 
събуто.

Тори, заедно с 
още едно синьо 
момиченце 
нахлузиха 
червения чорап 
на това, което 
беше останало 
от откъснатия 
хобот на слона 
и започнаха 
нежно да галят 
мястото, където 
двете части се 
съединяваха.
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Всички деца от планетата  
Пекта-Рес XL2710 ги наобиколиха и 
наклякаха около тях, започнаха да 
докосват лекичко и с много внимание 
слончето и му заговориха най-милите 
неща, за които се сещаха. 

Казваха му колко е добър, колко е 
послушен, колко силен трябва да бъде, 
за да му се оправи хоботът. Казваха 
му, че стига да повярва в себе си и в 
новото си хоботче, няма начин да не 
стане магията, разказваха му колко 
много аромати ще усети с новия си 
дълъг нос. 

И чудото се случи – червеният чорап на Лала постепенно се превърна 
в чисто нов висококачествен слонски хобот. Всички се засмяха дружно и 
веселбата беше готова да продължи.
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* * *

Ч етвъртокласниците 
от четвърти Б 
клас се озърнаха 

недоумяващи и с огромна 
изненада откриха, че отново 
се намират в своята си класна 
стая, но от Тори нямаше и 
следа. Вместо това, тук там 
из чиновете седяха няколко 
напълно непознати деца. Едно 
момченце се взираше в тях 
от инвалидната си количка 
и широко им се усмихваше. 
Детето не можеше да говори, 
но очите му изразяваха 
безкрайно желание да станат 
приятели. По-напред, почти 
до прозореца, с огромни 
черни очила на очите, 
седеше момиченце, което не 
виждаше, но пък можеше да 
пее прекрасно. В краката му 
се беше свило златно на цвят 
куче, на чийто гръб висеше 
табелка с надпис „Куче-
водач“. На съседния чин се 
бяха  настанили две дребнички 
братчета, които поразително 
приличаха на Тори, само дето си нямаха буква Х на челото. По коридорите 
също се разхождаха деца, различни от тях.

– Вие, вие, откъде се взехте? – ококорено попита Оги.

– Ние винаги сме били тук, но вие не ни забелязвахте досега. Сега не знам 
как така ни виждате! – обясни  русокосо момиченце, което се подпираше на 
металните си патерички.

Нашите пътешественици се спогледаха, усмихнаха се разбиращо и се 
пръснаха всред новите си стари съученици, като започнаха да им говорят 
приятелски най-хубавите думи, за които се сещаха. Защото те много добре 
си спомняха, че там някъде в космическото пространство има един зелен 
слон с чисто нов червен хобот, на който те бяха помогнали много.
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Няколко дни по-късно всеки от нашите пътешественици откри в 
ученическата си чанта по една малка книжка. Странна книжка, кориците є 
бяха оцветени във всички цветове на дъгата и носеше заглавието „Петте 
истински чудеса, които винаги ни се случват“. Имаше само пет странички 
и на всяка една от тях беше написано с едри красиви букви:

Чудо № 1 
Когато обичаш и уважаваш някого, той задължително 
става човек, достоен за обич и уважение.

Чудо № 1 
Мислиш ли за другите с добро, те винаги са красиви.

Чудо № 3
Подадената ръка е като корена на растението – винаги 
дава сила.

Чудо № 4
Всеки има право да бъде различен и точно това е  
най-прекрасното, което може да ни се случи.

Чудо № 5
Зелените слонове с червени хоботи не се виждат често, но 
всеки може да ги има.

Много време е минало от тогава,  
но и до ден днешен всеки един от нашите герои 

 носи със себе си скъпоценната книжка.  
Пазят я, за да я предадат на своите деца. 
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