
Приказка за Слънцето и неговите приятели 

 Високо в небето, в красив дворец на върха на планината, живеело Слънцето. Негови 
приятели били дъждът, вятърът, облаците и една малка звездичка. 

 Една сутрин Слънцето се събудило, разтъркало очите си и излязло на балкона на 
двореца… 

 То тъкмо се наканило да повика приятелите си, когато луната се показала и 
заговорила: 

-  Много съм стара. Трябва някой да намери мой заместник. Моля те, Слънце, 
помогни ми! 

 Чули тези думи дъждът, вятърът, облаците и малката звездичка. Те веднага 
дотичали на балкона. 

-  Моля те, дъжд, обходи Космоса и потърси луна без работа и я помоли да дойде тук  
– помолило Слънцето. 

-  Добре, ще потърся – съгласил се дъждът и тръгнал на път.  

 Но в Космоса било много опасно, защото една страшна Черна дупка била огладняла 
и изяждала всичко по пътя си. Но, за жалост, дъждът не знаел за това и Черната дупка го 
изяла. Той можел да се освободи само ако по погрешка Черната дупка засмуче някоя 
звезда. 

 Вятърът и облаците решили да опитат да намерят дъжда и някоя луна, но Черната 
дупка изяла и тях. 

 Минала седмица. В двореца на Слънцето било много тъжно, защото всички 
страдали за дъжда, вятъра и облаците. Никой не можел да спи, защото непрекъснато било 
светло. Самото слънце било много изтощено, защото светело в продължение на седмица 
без да спре. Накрая, малката звездичка решила да тръгне. Слънцето дълго я молело 
никъде да не ходи, за да не я сполети беда като останалите. Звездичката обаче тръгнала, 
въпреки молбите на слънцето. Тя отишла в Космоса, поразпитала живите планети и 
накрая сама се пъхнала в гърлото на Черната дупка. Постояла известно време там и накрая 
Черната дупка се пукнала. Излетели навън всички жертви. За щастие там били живи и 
здрави дъждът, вятърът, облаците и кой мислите – една луна, която си нямала работа! 

 Оттогава в двореца на Слънцето отново имало щастие, а малката звездичка била 
назначена за министър. Всички заживели доволни и щастливи. 

 

Мира Генадиева, 3 клас 

 


