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"Сладки истории от приказната  
къщичка на Божана" 

 

 Имало едно време в една далечна земя приказно кралство, 
наречено "Палачинковото кралство". В него управлявали крал Пуричка и 

кралица Кексче. Те били много добри и всички много ги обичали. 
Двамата тъгували, че си нямат наследник. С помощта на магьосника 
Сладолед след няколко години кралят и кралицата се сдобили с красива 

дъщеря. Нарекли я Поничка. Когато пораснала, тя се превърнала в най-
красивата принцеса на света.  

 Един ден, докато Поничка се разхождала из вълшебните градини 
на двореца, тя видяла красивия принц Пуканка. Принцесата му 
направила снимка със своя телефон и се опитала да го заговори, но 

изведнъж принцът изчезнал. Принцеса Поничка разказала на краля и 
кралицата за красивия принц. Те свикали кралски съвет. Професор 
Уайтборд и неговата жена - мъдрата Книга ги посъветвали да изпратят 

снимката из всички краища на света, за да потърсят принц Пуканка. 
Речено сторено.  

 Скоро дедектив Шоколад открил, че в другия край на света има 
вълшебно кралство "Лимонена дъвка". В него управлявал крал Лимон и 
лошата кралица Дъвка. Принц Пуканка бил син на крал Лимон, а 

кралица Дъвка била мащеха на принца. Всички в кралството били много 
тъжни, защото истинската кралица Торта се изгубила преди много 
години.  

 Принцеса Поничка тръгнала да търси принц Пуканка. Когато 
пристигнала до кралство "Лимонена дъвка", тя почукала на кралските 

врати. Там я посрещнала кралица Дъвка. Тя не искала принцът да е 
щастлив и замразила с ледения си дъх принцесата. После я затворила в 
един килер. Докато се се разхождал из двореца, Пуканка изведнъж 

видял няколко малки бонбончета да се боричкат за един ключ. Принцът 
им дал по една златна обвивка, а те му подарили ключа. Скоро принц 

Пуканка открил тайния килер и отключил вратата с вълшебния ключ. И 
каква изненада! Принцът открил в килера принцеса Поничка и кралица 
Торта. Той целунал своята майка и любимата си принцеса и от любовта 

му лошата магия била развалена.  
 Лошата кралица Дъвка била прогонена от кралството. Скоро принц 
Пуканка и принцеса Поничка вдигнали голяма сватба, на която били 

поканени всички хора от двете царства. Три дни яли, пили и се веселили.  
 

 
-------------  
Това е първата приказка от моята книжка "Сладки истории от 

приказната къщичка на Божана". Надявам се да ви е харесала! Скоро ще 
ви разкажа и следващата сладка история. 
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