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Докато останалите играчки по цял ден играеха на гости, Бодливко 
играеше с Чарли на рицари и дракони. Двамата ръмжаха и крещяха 
страховито, водеха битки с огромни чудовища и спасяваха принцеси 
от дракони. Затова, когато станеше време за сън, Бодливко вече едва се 
държеше на крака от умора. 

Мекичкият Бодливко
Чарли имаше много играчки. Големи играчки, малки играчки, 

пухкави играчки и... бодливи играчки. Всъщност имаше само една 
бодлива играчка – БОДЛИВКО! 

Бодливко беше динозавър. Имаше зелена люспеста кожа, зъбата 
муцуна и страшно много лилави бодли. 

– Аз съм Бодливко! – перчеше се динозавърчето. – Аз съм грубиян, 
аз съм зъл, аз съм див и опасен. И целият съм бодлив. Бодлив по 
природа и бодлив по име.



1312

– Чарли, вече е късно. Лягай си! – извика от кухнята майката на 
Чарли.

Чарли събра всичките си играчки и се пъхна с тях в леглото. Но тъй 
като той непрестанно растеше и беше станал много голям, в леглото 
настъпи голяма блъсканица. За Чарли почти нямаше място!

– Това е много глупаво! – каза майка му, когато дойде да провери 
как се е завил. – От сега нататък ще вземаш в леглото само една играчка.

– Но мамоооооооо! – извика Чарли.
– Никакво „но”, Чарли! – не отстъпи майка му. – Е, казвай коя 

играчка избираш? 
Кого ли щеше да избере Чарли? Всички играчки затаиха дъх. 

Всички освен Бодливко.

Когато динозавърчето се прибираше от своите опасни 
приключения, останалите играчки отдавна бяха изкъпани и готови за 
лягане.

Една вечер зайчето Бъни се прозя сънливо:
– Не знам дали ще дочакам целувката за лека нощ. Много ми се 

спи.
Останалите играчки закимаха. Те едва държаха очите си отворени и 

с нетърпение чакаха да се сгушат заедно в леглото.
Бодливко изсумтя презрително. Нима един груб, зъл, див и опасен 

бодлив динозавър може да иска целувки и гушкане за лека нощ? Не, 
разбира се!


