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Талантливото момче 

Имало едно време на далечна планета едно умно и талантливо 

момче. То обичало да учи и да помага на своя баща в инженерните му 

експерименти. 

Един ден страшно бедствие сполетяло планетата. Много семейства 

били разделени. Родителите на момченцето също останали далеч и не 

можели да се върнат. Чужди хора взели детето, за да се грижат за него. Те 

били много уплашени от това, което сполетяло планетата, и никак не 

обръщали внимание на момчето и от какво се вълнувало. Искали от него да 

работи усилно, за да плаща за подслона и храната си. Момченцето било 

благодарно и на това, но много тъгувало за скъпите си родители. То 

мечтаело да ги върне у дома. 

Не щеш ли, момченцето прочело в електронния вестник, че се 

организира инженерно състезание за изобретяване на машина за 

телепортиране. Властите измислили това състезание, за да разсеят 

обществеността от страховитото събитие. Момченцето много искало да 

участва. То знаело, че чуждите хора няма да му позволят, а само то нямало 

средства, с които да си осигури части за разработване на машината. Тогава 

момченцето се сетило, че докато помагало на баща си в експериментите му, 

той често му разказвал една приказка. За да се ободри, си припомнило тази 

приказка отново. В този момент осъзнало, че приказката всъщност е таен 

шифър за работилницата на баща му. Много се зарадвало като открило как 

да влезе в нея, защото така щяло да си осигури материали и инструменти за 

участие в състезанието. 

Момченцето все така усилно работело за чуждите хора, защото било 

много съвестно и добро дете. Много се изморявало, но не спирало да 

мечтае. В малкото време, което имало за почивка, то разработвало своята 

машина. Понеже било талантливо и упорито – успяло да я завърши. 

Спечелило състезанието и дори писали за него в електронния вестник. 
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С парите от голямата награда момчето закупило по-мощни части и 

построило по-силна машина, с която успяло да телепортира обратно своите 

скъпи родители. Радостта им била безмерна. А таткото бил особено горд с 

постижението на своето момченце. 
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