


„Ще направя сладкарница – помисли си  лисицата 
Лили един ден. ─ Всички в гората обичат пасти и 
сладолед, а няма откъде да си купят.”



Взе лист и записа: „Най-напред ще ми трябват 
строители и материали. Сладкарницата ще бъде 
широка, висока, с големи прозорци и с три масички 
отпред. В стъклена витрина ще наредя тортите, а 
в голям хладилник ще замръзва сладоледът. 



Аз ще съм зад витрината и ще продавам. 
Какво казахме  - първо строителите. Ще 
наема чичо Мечо. Той има бригада от 
сръчни и работливи мечета. А с какво ще 
платя? Нямам пари... Сетих - се ще платя с 
яйца.”

Лисицата Лили от години събираше яйца. 
Колкото пъти минаваше покрай някоя 
кокошка или гнездо на малка птица, 
прибираше яйцата. Беше напълнила вече 
пет сандъка.

„Кой не обича варени яйца?  Ще ги вземат, 
ще се зарадват и ще си ги варят –  успокояваше 
се  Лили. ─ Е, някои са снесени преди две 
години... Дали пък не са развалени? Чакай 
да попитам някого” - каза си лисицата и 
погледна през прозореца.

- Случайно да знаеш дали едно яйце, ако 
седи една година в някой сандък, ще бъде 
свежо и приятно за ядене – попита тя един 
заек, който преминаваше.

- Нямам представа – отвърна заекът, който 
ядеше предимно моркови.

Лисицата  затвори прозореца, взе едно 
яйце от сандъка и го счупи.  В кухнята   за-
мириса на пор, който не се е къпал от деня 
на раждането си. 



„Ами вероятно са развалени – предпо-
ложи тя ─ но както са опаковани здраво 
в черупката, кой ще  разбере?”

На другия ден Лили и мечешката бригада 
бяха на поляната.

- Работата е много ─ отсече чичо Мечо, 
щом видя чертежите. 

- Приготвила съм един сандък с яйца – 
усмихна се Лили. ─ Всичките са само за 
теб и твоите сръчни строители.

- Един сандък може и да стигне – почеса 
се Мечо.

След тези думи Лисана придоби кураж.
- Започвате утре и свършвате след месец! 

Иначе няма сандък, няма яйца!
- След месец?! – почеса се още по-силно 

мечокът.
- Трябва да съм отворила в началото на 

сезона.
Така на другата сутрин бригадата беше на 

поляната. Работата започна. Из въздуха 
засвяткаха триони, удари на тесли и чук 
стреснаха кълвачите. А свраките дойдоха 
да се възмутят от нарушеното спокойствие. 





Но като разбраха каква е работата, тръгнаха 
из гората да разнасят новината. 

- Сладкарница!!! – подскочиха птичките.
- В нашата гора!?! – избръмчаха пчелите.
- Еха, вече ще има къде да водя малките 

си таралежчета  в неделя – зарадва се голе-
мият таралеж.

- И торти за рождените дни ще има – 
добавиха мравките.

Всъщност животните вече нямаха 
търпение и хукнаха към полянката, където 
се строеше сладкарницата. Когато всички 
отидоха, заекът вече бе там.

- Най-добре сладоледът да е от моркови – 
съветваше той лисицата. ─ И шоколадовите 
бонбони да са от зеле.

- Ха-ха, от зеле – задави се магарето. ─ 
По-вкусни ще са с магарешки бодили.

- Може ли сладкарница без агнешко пе-
чено – изръмжа вълкът. 

- Няма да стъпим, ако няма конфитюр с 
мухи – квакнаха жабите. 

- Моля, моля, бъдете търпеливи – намеси се 
Лили. ─ Отваряме след месец. Заповядайте 
тогава.



От този ден Слънцето започна да брои 
дните.  Сутрин то поздравяваше с „Добро 
утро” и съобщаваше колко остава до от-
криването. А строителите не спираха  да 
режат, да мерят и да издигат постройката. 

За откриването се готвеше и Лили. От 
мравките взе брашно. С него щеше да прави 
торти и пасти. Пчелите ѝ дадоха  мед, за да 
е всичко сладко.  А за шоколада ѝ трябва-
ше какао. Поиска  от щъркелите, които го 
носеха от някаква далечна и много топла 
страна. 

Точно когато Слънцето щеше да изгрее за 
трийсети път, цялата гора се беше събрала 
пред новата сладкарница. Слънчо се по-
каза и огря красивата постройка. Най-от-
пред бяха чичо Мечо и бригадата строители. 
Лиса ги прегърна един по един.

- Това е наградата за вашия труд – обяви тя 
с треперещ глас. ─ Това, което направихте, 
не е сладкарница, а горски замък! 

Всички ръкопляскаха и подскачаха от 
радост. Лиса връчи сандъка с яйцата на 
строителите. Разплати се също с мравките, 
пчелите и щъркелите пак със същите стари 
яйца. 



После всички се струпаха в сладкарницата 
да опитат сладкишите.

Не мина много време след тези тържествени 
минути и цялата гора се размириса на 
порове, които никога не са се къпали. 
Отначало всички обвиниха поровете и ги 
заплашиха, че ще ги изгонят от гората, ако 
не отидат на баня. Но след като поровете 
обясниха, че се къпят редовно, всички 
разбраха, че миризмата идва от яйцата, с 
които лисицата плащаше.

- Как така ─ казаха си жабите и се замис-
лиха. После си прошепнаха нещо в ушите 
и се разсмяха.

Точно в полунощ те изскочиха от блатото. 
Луната тъкмо се беше събудила и огряваше 
пътеката, по която трябваше да минат. С 
много подскачане и тихо квакане стигнаха 
до Дървото. То беше на хиляда години и  
клоните му бяха сухи и криви. В дънера 
му имаше дълбока хралупа. А в хралупата 
живееше Феята на мухите.

- Квазззз – изквакаха жабите, правейки се 
на мухи. Зачакаха. Нямаше никой.

- Квазззз – изквакаха по-силно те.
- Колко е часът? – попита някой откъм 

дънера на Дървото.





- Дванайсет и половина – отвърнаха тре-
перещи жабите.

- Не виждате ли, че спя? – попита Феята 
и подаде глава от хралупата. Защо седите 
тук посред нощ и се правите на мухи?

И жабите, макар и треперещи от страх, 
разказаха за лисицата Лили, за чичо Мечо, 
за развалените яйца и за всичко.

- Много неприятна история – каза накрая 
Феята. ─ Ще помисля какво да се направи. 
А сега бегом към блатото и бързо в легла-
та. И да си измиете зъбите преди лягане 
– подвикна тя след хукналите жабоци.

На сутринта лисицата мина край мрав-
ките и купи чувал брашно. Тортите бяха 
свършили и трябваше да прави нови. От 
кравата взе две кофи мляко и тенекия мед 
от пчелите. 

Върна се, замеси тесто, добави мляко, 
сложи пет лъжици мед и пъхна във фурната 
тортите да се пекат. Като станаха готови, 
ги извади от пещта, нареди ги на масата 
и ги украси със сметана. Но докато си 
миеше ръцете, нещо зад гърба ѝ забръмча. 
Погледна към тортите. Първата леко се 
поклати, после се завъртя и се отлепи от 
масата. 





Бръмна по-силно и се понесе из стаята. 
След нея втората, после третата и накрая 
всички торти зажужаха весело.От време на 
време кацаха ту на лампата, ту на стената. 
Лисицата подскачаше и се опитваше да ги 
хване, но те литваха към другия край на 
кухнята. Накрая съвсем се развеселиха и 
излетяха през прозореца. 

„Някой ги е омагьосал – помисли си 
Лили. ─ Ще направя сладолед. Той няма 
да е омагьосан.”

В кофите с мляко сложи много мед. 
Разбърка всичко това. Разля го в стъклени 
чаши и ги подреди в хладилника. След 
като замръзнаха, Лили реши да опита как 
са на вкус. Отвори, а сладоледите това и 
чакаха. Трепнаха, бръмнаха и се разлетяха 
из въздуха. Направиха няколко кръгчета 
около лампата и изчезнаха през прозореца. 
Лиса се огледа. Чувалите с брашно бяха 
празни, нямаше и мляко, нито пък мед. 
Торти и сладоледи също нямаше. Нямаше 
нищо!

Летящите сладкиши не останаха неза-



белязани от жителите на гората. Някои се 
чудеха как така тортите летят като мухи. 
Други си мислеха още по-странни неща ─ 
дали мухите не са яли толкова много, че 
да заприличат на пасти и сладоледи?

Жабите се бяха качили на гърба на кравата 
и гледаха също към небето. 

- Знаете ли какво знам аз – прошепна на 
ухо малката креслива жаба, която беше 
голяма клюкарка. 

- Не – отвърнаха останалите.
- Бухалът видял  снощи Феята на мухите. Тя 

влязла в сладкарницата на Лили и посипала 
навсякъде с вълшебен прах. Той е чудодеен, 
защото от него сладкишите заприличват 
на мухи! Даже стават и толкова нахални.

- Оооо – учудиха се другите жаби и забиха 
отново погледи в небето.

Към летящите сладкиши гледаше тъжно 
и лисицата Лили. „Повече никога няма да 
събирам яйца и да ги пазя две години” – 
помисли си тя.

После написа на един лист „Затворено” 
и го залепи на вратата. 



- Оооо – казаха животните.
- Как така – възмутиха се жабите. ─ Не може 

да останем без сладкарница.
И всички насядаха в кръг да решат какво да 

правят. 
- Първо искам да се извиня – разплака се 

Лили. 
- Второ ─ ще напишем на вратата „Отворено” 

– каза таралежът.
- Ще се съберем в сладкарницата и всеки 

ще направи любимия си сладкиш – размаха 
уши заекът. ─ Така ще помогнем на Лили да 
започне отначало.

- А ние пък бегом към Дървото – прошушнаха 
си на ухо жабите и хукнаха.

- Бързо, бързо разваляй магията – разквакаха 
се запъхтените жабоци, щом видяха Феята.

- Даже сте закъснели – усмихна се тя. -  Още 
щом чух, че Лили се извинява, аз поръсих 
сладкарницата с вълшебния прашец, който 
събирам от цветята. От него всички сладкиши 
стават още по-сладки. А сега вървете и праз-
нувайте! Всички питат за вас.
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