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къде е кралят ?

ишо дъвчеше сладкото бяло облаче и се чудеше дали ли  це то 
на Ферин Фон бонФон ще се пукне от яд.
– Принц Храбър, такова поведение не е присъщо за прес то ло
наследника на Небесното кралство! 

Боц! – шпагата на принца уцели десетката и Ферин подскочи. Мъжът 
разтри гащите на райета и панделки, които стягаха кльощавите му 
крачка, и подръпна белия си чорапогащник. 

– Принц Храбър – започна отново Бонфон с пискливия си глас, – знам, 
че сте много притеснен в момента и не мислите трезво, но моля ви, не 
правете нищо необмислено! 

– Необмислено?! – повтори Храбър. – Няма време за мислене! – вик
на и намушка въображаемия си противник. – Баща ми е отвлечен, а вие 
ме увеща вате да се успокоя!

Момчето се дуелираше с невидим противник върху дългата маса и 
Мишо побърза да грабне чинията с „белите облачета“, преди да последва 
на пода останалите вкусотии.

Мишо Меденката бе известен неутолим гладник за сладки неща (както 
личеше от заоблената „бъчвичка“ над колана му), славеше се със своя нюх на 
хрътка и с несравнимия си късмет (повечето обаче лош). 

Сръчка Веселка с лакът и Ӝ предложи лакомство. Тя се нацупи, но все 
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пак си взе. Заседанието със съветника на краля Ферин фон Бонфон се про
точи доста дълго. 

Веселка Засмяна бе много хубаво, много русо и много нисичко момиче. 
И много нацупено. Известна повече като Намръщеното чудовище, за нея 
се носеха много легенди. Найстрашната бе за нахалника, нарекъл я „не 
дотам висок ръст – вредно“. Какво стана с него? Там е работата, никой 
не знаеше...

Двамата седяха насред огромната приемна зала на Замъка в небето. 
След последното си приключение бяха попаднали в Сапфирения град по 
стран ни стечения на обстоятелствата. И благодарение на огромно бобено 
стъбло насред Тъмната гора в градината на злия магьосник Дондарион 
Мрачния – подъл измамник и шарлатанин. 

– Трябва да съберем кралската гвардия и да тръгнем по следите на ви
новника! – подскачаше ту напред, ту назад принц Храбър. – Сигурен съм, 
че злодеят е великанът Голямата тухла! Той и неговото племе винаги са 
били подмолни същества! Страхува се да се изправи срещу мен в честен 
дву бой, затова е отвлякъл моя баща! 

Освободен съвсем наскоро от злата магия на Дондарион Мрач ния – 
не безизвестното заклинание за превръщане на принцове в жаби, – Хра бър 
бе найновият им приятел. С негова помощ бяха успели да се измъкнат 
от дебрите на Тъмната гора и да се озоват в красивото му кралство в 
облаците. 

– Принце, успокойте се! – всеки момент ушите на Фон Бонфон щяха 
да изпуснат пара. – Нямаме никакви доказателства! Да не би да искате 
да започнете война с великаните?! 

Храбър бутна от пътя си кристалната ваза и Бонфон литна напред. 
Съ ветникът жертва къдравата си перука и голото му теме лъсна пред 
погледите на децата. Мишо се задави от смях, а Веселка го потупа по 
гърба, едва кри ейки собствената си усмивка.

– Хей, приятели, елате насам! – Иззад дъбовата врата се подаваше 
край чецът на въздълъг нос.

Сапфири красяха тавана на кралски те покои, а на стените по хладния 
мрамор се разразяваха чутовни битки. Висо ки и страшни воини влизаха 
в бой с гордо изправените срещу тях армии с лазурни плащове и тънки 
шпаги.
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– Това са великаните и кралските гвардейци – отговори ИлиИли на 
въп росителните погледи. 

– Защо се бият? – попита Меденката. 
– Разлистих набързо няколко книги за историята на Небесното 

кралство...
Мишо и Веселка хвърлиха поглед към планината от тежки „тухли“ 

вър ху писалището и завъртяха очи. Илияна Енциклопедията бе дарена 
с не вероятна памет и запомняше всяка думичка от десетките книги, в 
които честочесто заравяше въздългия си нос. Щом ги бе „разлистила 
набързо“, зна чи бе прочела половината библиотека.

– И доколкото успях да разбера, е имало ожесточен спор за някаква 
пти ца. Поточно за птица от семейство патицови. 

– Водили са война заради гъска?! – Дори сърчицата по розовата рокля 
на Веселка се ококориха. – Какво откри, ИлиИли? 

Енциклопедията кимна към кралското ложе с нежни балдахини, придър
па воалите към стената и фееричният плат леко се изду в ръцете Ӝ.

– Призраци! – удиви се Мишо.
– Тук има течение. – Къдриците на дребната Веселка трепкаха като 

кам банки и тя плъзна пръсти по стената. – Хайде, помогнете ми!
– Какво правим? – не разбра Меденката и се намуси, че отново го 

оста вят в неведение.
– Спри да похапваш и помисли малко, Бухтичке. – Пъргава и ловка, 

как то приляга на първенеца по балетно майсторство на госпожица Галан
ти на, Веселка се качи върху леглото и заподскача по меките завивки. 

ИлиИли много добре знаеше, че така започват всичките им сръдни, 
и бързо се намеси: 

– Само тук има течение и мислим, че някъде може би се крие... 
– О, о, о! – заподскача Мишо. – Сетих се! Тайна стая като в къщичка

та на Дондарион Мрачния, нали?! – Дебеланкото изпъчи довол но гърди, 
че е наравно с „умниците“. – Хей, кого наричаш бухтичка?! 

Мишо Меденката разбираше от много неща (кифлички, бухтички, по
нич ки и палачинки, захарни петлета и карамелизирани ябълки) и може ше да 
раз личи 33 вида шоколад чрез едноединствено близване на езика си. Само 
дето други те неща малко му бяха мъчни. Беше найдаровитият ученик на 
специалиста по алхимия и вълшебства Марципана и найголямата беля, 
попадала в лабораторията Ӝ (а също и в кухнята Ӝ). Не че беше глупав, съв
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сем не! Чисто и прос то всич ко друго му бе страшно безинтересно, или 
както той оби чаше да каз ва: „Тол кова скучно, че чак горчи!“. За капак бе 
колкото завеян, толкова и отвеян. 

– Мисля, че открих нещо! Тук има някакъв ръб! – обади се ИлиИли.
– Тук също! – Веселка достигаше почти до тавана.
– Как обаче ще отворим вратата? Никъде не виждам вълшебен кристал 

или ръчка – зачуди се Енциклопедията.
– Не се отчайвате! Не за първи път се справяме със затворени врати! 

– подхвърлиха розовите дантели, тоест Веселка.
– Ми, да, така си е – съгласи се с усмивка Мишо. – Вече сме специалисти!
– В това и в попадането на неприятности – отвърна предпазливо 

Илияна. 
Децата се чудеха върху загадката, когато пред очите на Мишо се мяр

на вълшебната торбичка, изобретение на пътешественика Бързоходко. 
Тя ви сеше завързана за колана на ИлиИли и криеше в себе си много спе
циал на книга.

– Кристалният сервиз е подарък от посланика на Водния свят и пред 
ставлява безценно творение на изкуството! – Перуката на Фе рин под
рън  ква ше и зачервеният мъж едва пазеше равновесие. 

– Мишо, недей! – долетя от съседната стая гласът на Веселка. 
– Принце, мисля, че е редно да следите повнимателно малките ма гьос

ници от ОIII – намръщи се Бонфон. – Особено онази дребна госпожица 
с невъзпитания поглед. 

– Дребна?! – извика някой от кралската спалня. Този „някой“ никак 
не обичаше да използват думичката с „д“ в негово присъствие и послед
ствия та за неблагоразумния винаги бяха (както би се изразил Мишо) 
гор чиви. – Ще ти дам аз „дребна“ госпожица, Фон Тромбон! Съгласна съм 
с теб, Мишо! Давай! 
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Бърз като вятъра, пръв Храбър се втур на към пушилката, която със 
сет ни сили се опит ваше да избяга от кралските покои. Под краката му 
хруще ше дебел ки лим от парчета мрамор и дърво.

– Ваше Височество, внимавайте, някой ни напада! Стража! Стража! – 
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тичаше на около като подплашен щраус Фон Бонфон и безценният сервиз 
подрънкваше из дълбините на перуката му. – Стража! Стра... жа!

Храбър и съветникът се разкашляха и Илияна видя как очите на 
Ферин се насълзиха. Не бе обаче съвсем сигурна дали е заради пушека, или 
зара ди гледката отвъд него.

– Какво сте направили?! – Адамовата ябълка под накъдрената яка на 
Бон фон подскачаше неудържимо. 

– Заклинание за невидимост – спокойно обясни ситуацията Мишо.
До леглото на краля огромна дупка бе раззинала паст и издишваше 

пу шилка, хлад и мрак.
– Невидимост?! Цялата стена я няма! – хвърчаха пръски слюнка от 

уста та на пребледнелия съветник. 
– Ми, да. Нали ви казах. Невидима е!
ИлиИли дръпна книгата със заклинания на Първия магьосник от ръ

це те на Мишо и я прибра обратно в торбичката си. Хвърли укорителен 
поглед на двамата, но Меденката не забеляза, а Веселка гордо продължи 
да си гад нее. 

– Какво е това? – надникна през дупката Храбър.
– Чела съм, че в замъците има цели галерии от тайни входове и скри

ти помещения. Знатните особи ги използват, за да се движат из те
ри торията на замъка и околността, без да бъдат забелязани – защити 
подобаващо пряко ра си Енциклопедията.

– Ето защо никой не е разбрал как баща ми е бил отвлечен! – заклю
чи Храбър и шпагата му посочи зейналото черно петно на мястото на 
стената. – Отвели са го направо от покоите му, докато е спял! Под 
носа на стражи те. Накъде води? Имаме ли карти? Тръгваме веднага!

– Никъде няма да тръгвате, та вие сте престолонаследникът! – стрес
на се Бонфон. – В отсъствието на баща си вие поемате командването на 
ця ло то Небесно кралство! Какво би казал кралят, ако научи, че единстве

-дзън-
– прассссс!Дзън-дзън- – звънваха чашите, преди крис

талът да се раз пилее като ситен 
прах на пода. 
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ният му син е обърнал гръб на своя найвисш дълг. Сигурен съм, че ще е 
сил но разочарован от вас!

Самоувереността на новия им прия тел издиша като балон. Влял малко 
разум в буйната младежка глава, съветни кът кимна доволно. Намести 
чорапогащ ника си и захлупи голото си теме с къдравата перука. 

Розовата балерина обичаше да гаднее, но никак не Ӝ се нравеше, когато 
някой друг гаднее срещу приятелите Ӝ. 

– Какъв му е проблемът на този напудрен „пудел“! – прошепна тя 
на Мишо и Илияна. – Защо трябва да е толкова кисел? Постоянно се 
мръщи, цупи се и нарежда!

Меденката и ИлиИли се спогледаха.
– Дааа, на кого ли прилича... – престраши се да се обади момчето, 

но ИлиИли го сръга да си мълчи. – Може да го стягат чорапогащите. 
Ужасно е гадно – предположи после Мишо.

Веселка се ухили. 
– Какво? Защо ме гледаш така? Баба ми го е казвала!
– Сигурно... – Усмивката Ӝ порасна още повече.
– Честно бе! От баба знам!
– Това е традиционното облекло на аристокрацията в Небесното 

крал ство – обясни ИлиИли. 
– Леле, баба само да разбере, че има същите гащи като „въздухарите“ 

от Небесното кралство! – изхихика Меденката и лапна още едно бяло 
облаче. Като найновата си находка, той беше прибрал облачетата на 
си гур но мяс то в торбичката на пътешественика Бързоходко, която 
съби раше „десет пъти повече джунджурии от предвиденото“ (хвалеше се 
изобретателят Ӝ). А Мишо имаше нужда от такава. Никой не можеше да 
предвиди колко точ но сладкиша щеше да напъха в нея.

– Като ваш съветник – продължаваше Фон Бонфон – ви съветвам да 
по верите издирването на краля на почетната гвардия. А сега, нека пока
жем пътя до страната ОIII на приятелите ви. Сигу рен съм, че са не тър
пе ливи да се приберат у дома. Ако лакомият госпо дин, дребната дама и 
прелюбопит ното момиче ме последват, лично ще ги отведа.

ИлиИли прихвана приятелите си точно навреме, преди съветникът 
да се сблъска очи в очи с разярения поглед на Намръщеното чудовище и 
зал па сладкиши, който му подготвяше Мишо. 



12

Къде е Кралят?

– Лаком?! Аз поне не съм нагълтал и подноса заедно със сладкишите! 
– посочи Меденката навирената къдрава якичка на Бонфон. 

Съветникът вирна нос, поклони се скова но и хлопна вратата зад 
гърба си.

– Не можем да го оставим сега. Има нужда от помощ. Помогна ни в 
Тъмната гора, а сега е наш ред – прошепна Илияна. 

– Добре, добре! – предаде се тя. – Какво са още петдесет годи ни към 
наказанието, което ще получим, когато найсетне се приберем у дома! 

– Урааа! Приключение в Небесното кралство! – подскочи Мишо и по
бърза да съобщи добрата вест на Храбър.

По стечение на обстоятелствата (но найвече заради Мишо, беше убе
дена Веселка) децата се бяха озовали много далеч от къщи и от Двореца 
на вълшебствата, където за първи път бяха преминали през тест за 
магьос нически умения. Сега у дома ги чакаха куп неприятности, щом „за
късне ни ето им за вечерния час“ се бе разтегнало в „безследно изчезнали в 
продъл же ние на дни“.

– Баща ти ще бъде спасен! – рече Меденката. 
– Разбира се, не се съмнявам. Смелата ни гвардия ще се погрижи – от

върна принцът. 
Храбър се залута насамнатам и грабна пътната чанта, захвърлена в 

близ кия шкаф. 
– Ще пратим отряд в тайните тунели – нареждаше спокойно той, 

дока то пъхаше в торбата шепа вълшебни бобени зрънца и манерка с 
вода. – Те ще го открият и ще го върнат жив и здрав! А аз ще стоя 
тук – сложи още нещо в чантата, защипа здраво наметалото си и пъхна 
тънката си шпага в ко жен калъф – и ще се грижа за Замъка в небето, 
докато баща ми се завърне! 

Децата се спогледаха и между тях протече безмълвен разговор.
„Кой ще му каже?“ – питаше притесненият поглед на ИлиИли.
„Хм – изхъмкаха двата сапфира на Веселка, – не гледайте мен“. 
„Аз, аз, нека аз!“ – блестяха големите весели очи на Мишо. 
– Щом ще седиш мирно в двореца, защо си събра багажа за път? – 

соче  ше той чантата за пътешественици на рамото на принца. 
– Какъв багаж?! – сепна се Храбър.
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– Ох, божке! – изпъшка Веселка. – Сдобихме се с още един разсеян 
Мишо в групата.

Меденката продължаваше да сочи торбата и се опитваше да убеди 
Хра  бър, че токущо съвсем самичък я бе стегнал за път. 


