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Крадецът

Винаги когато е горещо, ягодовата фея Ягодка и пепе-
рудката Бибо отиват да се къпят в жабешкото езеро.

– Хвани ме! – вика Бибо и леко се плъзва от най-ви-
сокия клон по водната повърхност.

– О, ще те пипна аз! – весело се провиква Ягодка и 
подскача след него.

На малката фея ѝ е приятно да шляпа по листата на 
водната лилия, а Бибо се оставя на вятъра да го носи. 
Насекомите подремват лениво в тревата. Едно облаче 
се носи по небето и изведнъж на приятелите им става 
студено. Ягодка изскача от водата.

– Я гледай ти! Къде ми е роклята? – чуди се феята.
– Не зная – замисля се Бибо. – Ти къде я остави?
Ягодка подскача около един голям камък.
– Оставих я тук отгоре – зъзне тя.
Двамата приятели търсят роклята из тревата, под хра-

стите и зад дървото. Но безуспешно. Феята трябва да 
прелети до дома си без рокля. 

Бибо иска да утеши ягодовата фея.
– Веднага можеш да си облечеш друга – предлага ѝ 

той.



– Не мога – проплаква Ягодка. – Една ягодова фея 
има една-единствена рокля. Това е нейната ягодова 
рокля!

Двамата най-сетне пристигат в ягодовата градина 
на феята, Бибо пърха объркано с крилца във въздуха.

– Наведи се! – просъсква той и подръпва феята. 
– Какво има? – чуди се Ягодка.

Тя се крие уплашена зад един храст. И що да 
види? Хлебарката Еда се е настанила на пейката 

в градината на феята, пред чайника, и си пече 
корема на слънце. А корема си е напъхала в 

ягодовата рокля на Ягодка!
Феята се задъхва от яд:

– Що за подлост! – вика тя разгневена.



В този момент над оградата се подава Хайди, боро-
винковата фея.

– Добро утро, Ягодке! – провиква се Хайди към хле-
барката, защото боровинковата фея изобщо не забеляз-
ва, че в действителност там седи Еда.

Пременената в ягодовата рокля хлебарка помахва и 
избоботва:

– Добро утро, мила Хайди! 
– Не може да бъде! – прошепва възмутена ягодовата 

фея.
Тогава се намесва Бибо:
– О, не! Погледни! Тя ти е взела и вълшебната пръ-

чица!
Хлебарката размахва вълшебната пръчица на Ягодка 

над ягодките. Ягодовата фея пребледнява от страх. 
– Какво правиш там? – пита Хайди.
– Ягодови грижи! – избоботва Еда. Размахва вълшеб-

ната пръчица и изведнъж всички ягодки стават кафяви.
– Ах! – извиква изплашена ягодовата фея. 
Бибо бързо ѝ запушва устата с пипалца:
– Шшшт!
Дори Хайди, боровинковата фея, се учудва.
– Кафяви ягодки? Къде се е чуло и видяло?
– Сега така е модерно – избоботва хлебар-

ката.
Свечерява се и тя се скрива в чайника на 

Ягодка. Ягодовата фея ужасно се натъжава.
– Сега тя лежи в моето легло! – пропла-

ква Ягодка. – Какво да правим?
На Бибо му хрумва една идея.

13



– Трябва да свикаме спешна конференция с остана-
лите феи! – обяснява той и веднага запърхва с крилца.

Вече е късно през нощта, но въпреки това всички 
феи наизлизат от своите градини и една по една се съ-
бират на голямата полянка. 

– Но какво се е случило? – шептят уплашени те.
Ягодовата фея им разказва за хлебарката Еда, преоб-

лечена в ягодовата рокля. Боровинковата фея Хайди се 
засрамва, защото не е разпознала нахалната хлебарка, 
пременена в ягодовата рокля.

– Знам защо Еда се представя за Ягодка! – извиква 
тя. – Всички обичат ягодките! Но никой не обича хле-
барки!

– О, толкова е тъжно! – отвръща Ягодка.
Сега заговаря феята кралица:
– Не се тревожи, Ягодке, имам идея!
На следващата сутрин се провежда седмичният па-

зар в овощната градина. Всички феи са се събрали със 
своите изделия за продан и чакат. Най-сетне се задава и 
хлебарката Еда с кафявите ягоди на Ягодка. Феята кра-
лица дава знак и феите привеждат плана в действие: 

– Всъщност виждали ли сте скоро малката любезна 
хлебарка? Тя живее в лимонадената кутия до езерото! – 
заговаря високо Черешка, черешовата фея.

– За съжаление не съм. Тя винаги е толкова друже-
любна! – потвърждава Ина, къпиновата фея.

– И крилцата ѝ блестят толкова красиви! – провиква 
се Хайди, боровинковата фея.

Сега всички поглеждат преоблечената в ягодовата 
рокля хлебарка.
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– Така ли е, Ягодке?
– Ъъъ – отвръща смутено хлебарката.
На следващия ден ягодовата рокля на ягодовата фея 

и нейната вълшебна пръчица са на пейката в градина-
та, пред чайника на Ягодка. На пейката е оставена и бе-
лежка:

Скъпа Ягодке,
Аз ти отмъкнах ягодовата рокля и наистина така 

съжалявам.
Извинявай!
Твоя хлебарка Еда.

До нея има кесийка с 
бонбони. Еда ги е на-
правила сама.

Още същата нощ 
Ягодка забърква 
много вкусен яго-
дов пунш, защото 
на следващия ден 
иска да посети но-
вата си приятелка, 
хлебарката Еда.
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