
Аз родена съм в лунни морета,
на палуби, по които пробягва нощта,

аз родена съм за тъмни полета,
за върхове, необичани от деня.

Аз виждам в бурите – синьо вълшебство
и ветровете на пир ме зоват,

аз крия в джоба си живо наследство
от пеперуди, които ми пеят за път.
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В един голям град, на една голяма улица, някъде на Мъг-
ливия остров, имаше една внушителна по размери къща. 
Голямата къща всъщност беше голяма банка и затова в 
нея освен много пари имаше и много банкови чиновници. 
Бяха толкова много и все усмихнати, че бе трудно да ги 
различиш кой кой е. 

Точно в тази банка работеше Ния. По цял ден тя под-
печатваше с един голям печат чекове. Чекове? Ами това 
са онези чудесни малки книжки с парченца хартия вътре 
като билети за кино. Всеки, който има от тези билетче-
та, може да плаща за каквото му хрумне с тях вместо с 
истински пари. 

Обаче днес на Ния не ѝ беше много до усмихване. Всъщ-
ност така се чувстваше вече цялата седмица. Защото 
Ния мечтаеше за приключения! Затова като не можеше 
да смени работата си в голямата банка с волния моряш-
ки живот на пиратски кораб, реши да остави избелялата 
си детска стая и да се пренесе в едно сладко малко апар-
таментче, което ѝ даваше под наем една приятелка. И 
всичко щеше да е чудесно, ако това не бе извикало сълзи в 
очите на майка ѝ. 

„Сълзи! По-добре да беше ми се развикала или нещо по-
добно! Но все едно, сигурно ми се сърди, макар че не го 
казва. Сякаш нямам право да имам мой си живот! Щом е 
така и аз ще ѝ се разсърдя тайно и толкоз!“ – помисли си 
Ния. После тръсна глава и продължи да удря кръгли печа-
ти на продълговатите чекове.
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Беше зимна привечер и навън ставаше тъмно, толко-
ва рано и толкова бързо, сякаш някой изсипваше мастило 
върху небето. След това тези мастиленомъгливи петна 
слизаха все по-ниско и все по-ниско, докато захлупят гра-
да. Ръмеше ситно, ситно, но на Мъгливия остров това не 
учудваше никого.

В голямата банка бе тихо както никога преди това. 
Дори лампите бяха загасени. Светеше само малката лам-
пичка на Ния. Като светулчица, която не разпръсква на-
пълно тъмнината, а само я кара да се носи насам-натам 
на парцали.

Въпреки че бе петък срещу събота, малките билети 
чекове се бяха събрали на големи купчини и Ния трябва-
ше да остане да работи, след като всички си бяха тръг-
нали, за да е готово всичко в понеделник сутринта. „Чат-
чат-чат!“ – отмерваше сякаш времето големият печат. 
„Чат-чат-чат!“ – хартийките шушнеха тихо в ръцете 
на Ния и тя отнесено поклащаше глава в техния такт.

Изведнъж ѝ се стори, че нещо просветна в купчинка-
та до нея. Ния тръсна отново глава и разтърка очи. Не 
видя нищо необичайно. Продължи да работи, но нещо 
просветна отново. Сега вече беше сигурна. Трескаво за-
почна да пренарежда хартиите. Светлината се усили. 
Беше ярка и зелена. Изумрудена. Отметна още няколко 
листчета. И още едно. И ето, че вече стискаше това, 
което свети. Помисли си, че сънува.
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Държеше в ръка един чек. Но какъв чек! Беше целият 
изписан с водни и парафинени знаци като пергамент. А 
написаните отгоре букви пламтяха в зелено и се извива-
ха като змийчета. Невероятно.

Ния зяпна с уста в усилието да прочете какво пише. 
Накрая буквите малко се усмириха и тя успя:

„ЦЯЛОТО ТАЛАСЪМСКО СЪКРОВИЩЕ“

Пишеше точно така: „Цялото таласъмско съкрови-
ще“. Имаше и подпис, както си му е редът: „Каликан – 
крал на таласъмите“.

Ния ахна и се изправи. После отново седна. Пак стана, 
пак седна, но не ѝ идваше нищо смислено наум.

– Искат да повярвам, че държа в ръцете си цялото 
съкровище на... на... таласъмите? – промърмори тя. – 
Най-вероятно е от сандвича със сирене. Сиренето е било 
старо, натровила съм се и сега ми се привиждат разни 
неща. Само това ще е!

Ния погледна предпазливо към ръката си, която все 
още стискаше листа. Зелените змийчета все така се из-
виваха по него.

– Добре, добре – опита да се успокои момичето, – значи 
не ми се привижда, значи просто сънувам. Ще трябва да 
се ощипя и да се събудя. О-о-ох!


