
Чудатата история с Ковид и вълшебника 
от Петра Рукова, 3 Б клас 


Имало едно време…една мишка на име Джери, която била синя със зелени очи и 
едно коте на име Том, което било сиво с оранжево коремче и жълти мустаци.

Един ден, докато се разхождали в парка, те се натъкнали на Снежанка и 
принцесата от приказката за граховото зърно, която се казвала Бети. 
Бети била облечена вместо с царска розова рокля, тиара и красиви сребърни 
обувки с дрипи и кецове, а Снежанка била с руса коса и вместо с красивата си 
златна рокля била с пачка, и ходела боса.Том и Джери ги попитало какво се е 
случило с тях, че се намират в парка и изглеждат по този начин.

Снежанка отговорила: 

-Тенекиеният човек е пътувал на Изток и когато се завърнал в Смарагдовия град 
бил заразен с Коронавирус, но не знаел и цели 14 дни се е разхождал и заразявал 
останалите герои от приказката си. Тазка заразил и вълшебника от Оз, който 
кихнал и заразил всички останали приказки в историята на литературата. 

Джери добавил:

-Да! Както виждате и ние сме заразени. Вирусът не е страшен и няма големи 
последствия, освен че обърква напълно героите от приказките.

Докато говорели всичко това покрай тях преминало момиче на име Петра, което 
първоначално дочуло разговора им, но заради вида им не могло да ги разпознае. 
Тя била много умна. Отличничка в училище. И веднага се обърнала към тях с 
думите:

Здравейте, аз съм голяма почитателка на всички вас и с удоволствие бих опитала 
да ви помогна. Съгласни ли сте?

Приказните герои веднага се съгласили и отвели Петра в приказката за 
“Вълшебника от Оз”, там тя извадила от джоба си шишенце с витамин Д и дала 
една капка от него на магьосника. Нещата моментално си дошли на мястото и 
всеки от героите придобил автентичния вид от приказката си.

Всички благодарили най- сърдечно на малката Петра, а тя преди да си тръгне им 
казала:

- И за да не ви се налага отново да се лекувате, просто стойте редовно на слънце, 
така ще имате достатъчно витамин Д и няма да се налага някой да ви спасява 
отново.


- КРАЙ - 
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