
ППООЩЩЕЕННССККАА  ККУУТТИИЯЯ  ЗЗАА  ИИССТТООРРИИИИ  

 

ЗЛАТНАТА ФЕЯ И МАГИЧЕСКОТО ЦВЕТЕ 

 

 Живяла някога една фея. Тя се казвала Голдбътърфлай. Наричали я просто Голд.  Тя 

живеела в Магичната гора в чашката на едно мъничко цветенце. Голд имала много приятели, 

накои от които били животни, други цветя, но най-добрият й приятел било Магичното цвете, в 

което тя живеела. Феята и цветето винаги много си помагали - цветето давало подслон на Голд, а 

тя го пазела от злите животни, които се опитвали да го откъснат и подарят на злата фея, която в 

цялата гора наричали Злодеида.  

 Веднъж едно друго цвете поискало съвет от Голд и се наложило тя да напусне своята 

къщичка-цвете. След като излязла, злите животни се промъкнали зад гърба й и откъснали най-

добрия й приятел. Магическото цвете викало, викало, но феята не го чула.  

 Когато се върнала, Голд видяла, че най-добрият й приятел липсва и веднага се запътила 

към царството на най-злата фея. Тя изминала дълъг път в търсене на най-добрия си приятел. 

Много се изморила, но не се предала. Когато го открила, то било завързано за едно дърво, до 

което се карали две зли животни-пазачи. Точно когато й се струвало, че няма как да доближи до 

дървото, лошите стражи решили да напуснат поста си  и да отидат при Злодеида да разреши     

проблема им.  В същото време кучето, което пътувало с нея,  изтичало до стражите  и те се 

разсеяли още повече. Докато лошите животни се занимавали с кучето, Голд успяла да развърже 

Магическото си цвете и да го спаси от сигурна  гибел. Тя го хванала за листото и му дала 

живителна влага. В този миг дошла и Злодеида. Добрата фея сграбчила един остър клон, 

захвърлен на земята от стражите и го забила в корема на лошата си посестрима. 

 Така от света на феите изчезнала още една лоша фея, а цветенцето на Голдбътърфлай 

било спасено и върнато в света на Магичната гора. А Голд и най-добрият й приятел, заживели  

отново щастливи, че са заедно.  
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