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– Сега съм в моето царство, ще разглеждам хиляди раковини и морски 

звезди. Ще рисувам с пръчка в пясъка около мокрите скали, които  

са отрупани с корали – Елиза плесна с ръце. – Колко смешни са раците, 

тичащи към оттеглящата се вода!

Това беше най-интересната и забавна част от деня є.

– Я, каква особена скала, има странни процепи и е доста наръбена…  

А това пък какво е?

“I’m in my kingdom now, looking at thousands of shells and starfish”, she 

said. “I will draw in the sand with a stick near the wet rocks, which are 

strewn with corals”. Eliza clapped her hands. “How funny, the crabs rushing 

towards the ebbing water!”

This was the most interesting and fun part of her day.

She looked and saw a special rock, with strange cracks and jagged edges… 

“And what is this?”
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Едно око се опули от дълбока пукнатина и погледна право към Елиза. 

Стресна я малко и тя отстъпи настрани. След минута – ето ти чудо, 

гигантски октопод се заизмъква от цепнатината и се показа в пълната 

си прелест. Имаше осем пипала, две очи и огромна глава.

Елиза никога не се беше срещала отблизо с такива древни морски 

обитатели. За нейна почуда, октоподът уверено тръгна по сушата. 

Движеше се елегантно дори и извън водата. Различни раци и раковини 

попадаха в пипалата му и изчезваха под него, похапваше ги и обираше 

всичко, което намираше по пътя си.

– О! Та ти си невероятно прелестно същество! – възкликна момиченцето. 

– Какви интересни ръце имаш само, с чудни лепкави вендузи по тях,  

и си толкова подвижен и гъвкав… и така прекрасно нашарен…

An eye peeked out from within a deep crack and looked straight at Eliza. It startled 

her a little and she took a step back. Within a minute – she saw a miracle. A giant 

octopus appeared from the crevice and showed itself in all its glory. He had eight 

tentacles, two eyes, and a huge head.

Eliza had never met such an ancient sea creature up close. To her surprise,

the octopus walked confidently across the beach, he glided elegantly, even out of 

the water. Different crabs and shells fell from his tentacles and disappeared beneath 

him as he munched on them and swept the debris off along the way.

“Oh! You are an incredibly lovely creature!” Exclaimed Eliza. “How curious

that you have so many hands, with wonderful sticky suction cups on them, you are 

so agile and flexible… and so beautifully colourful too”…
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Тя не сваляше очи от новия си приятел, следваше го улисана 

и неусетно потопи крака във водата и нагази по-надълбоко. 

Октоподът заплува, след него дръзко пое и Елиза.  

Беше отличен плувец и не се страхуваше от океана,  

но знаеше докъде може да навлезе и кога е време да се върне 

на сушата. 

She kept her eyes on her new friend, followed him, and almost 

without realising, dipped her feet into the sea and then stepped 

in deeper. 

The octopus started to swim, followed by Eliza. She was an 

excellent swimmer and was not afraid of the ocean, but knew 

how far she could go and when it was time to stop and go back 

to the shore.


