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От ранни зори до тъмно госпожа Лиса месела и при-
готвяла любими храни в цялото кралство. При нея имало 
всичко! За най-малките – вкусна и питателна супа, от 
която всички си облизвали пръстите. Да, супа! И то в 
сладкарница. Госпожа Лиса си имала правило в живота – 
за малките деца, а и за големите, винаги имало нужда от 
топла супа през студените дни, за да бъдат здрави. През 
лятото пък правела невероятна студена млечна супа. 
НО още по-вкусни били нейните пайове! Госпожа Лиса 
приготвяла всеки ден плодови и солени пайове. Сред най, 
ама най-вкусните бил нейният ябълков пай. Шеф Прасон 
все разпитвал за рецептата, но госпожа Лиса ревниво я 
пазела в тайна.
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Именно в сладкарницата на госпожа Лиса, принцеса Анна 
се влюбила от малка в сладкарството и малко по малко се 
научила сама да приготвя вкусни и красиви сладки подаръци.

Анна пристигала всяка сутрин във „Вкуснотия Мария“ 
и започвала да прави новата торта за деня. Когато има-
ло поръчки за празнични поводи, принцесата оставала до 
късно в сладкарницата, защото била много отговорна и 
знаела колко е важно да се спазват поетите обещания.

Ох, разказвам и ми потичат лиги. Не мога да се спра. 
Огладнях! Вие гладни ли сте? Кое е най-любимото ви яс-
тие на света? …Ъъъ, моето? Обожавам вкусната супа на 
госпожа Лиса, църрр, слагам допълнително сиренце винаги, 
а за десерт – иска ли питане? Невероятните торти на 
принцеса Анна. Искате ли да ви разкажа сега как принцеса-
та направи празничната торта на своя първи братовчед, 
принц Джордж, за рождения му ден?

Хълцук… Съжалявам, обичам тази история и още повече 
огладнях.
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Принцеса Анна ставала рано-рано всяка сутрин. По-ра-
но от нея се събуждала и отивала на работа само госпожа 
Лиса, защото всяка утрин трябвало да меси и пече вкусен 
ръчен хляб, кроасани и курабийки за многобройните си 
клиенти. Идвали от най-далечни краища, дори от съседни 
кралства, за да си купят още топли вкуснотиите, които 
приготвяла госпожа Лиса.

Шеф Прасон бил готвач в двореца и пристигал точно в 
07:30 часа сутрин за обичайната поръчка за закуската на 
цялото кралско войнство… извинете, семейство.

– Добро утро, госпожо Лиса! Какво сте ни при-
готвили днес? Ооо, любимият ми плодов пай! Ще 
взема един и няколко от вашите чудесни франзели, 
моля – поръчвал още от улицата шеф Прасон.

– Добро утро, шеф Прасон! Как сте днес? Хлябът 
вече е готов, очаквах ви. Сега ще опаковам и този 
топъл пай – отговаряла госпожа Лиса.

В сладкарницата „Вкуснотия Мария“ постоянно било 
пълно с помощници и клиенти. Кой не обича да ходи в 
сладкарница? В големия чайник винаги имало топъл шоко-
лад през студените дни. А през лятото приготвяли фан-
тастичен плодов чай.
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