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Една сутрин дракончето 
Тео се събуди от 

слънчевите зайчета, 
които го гъделичкаха 
по муцунката.

– Какъв чудесен ден! – 
усмихна се той и сладко 
се прозя.



Това се казва 

номер!

След като закуси, дракончето излезе навън да се разходи. 
В парка срещна приятеля си Чарли. Той подхвърляше 
нагоре няколко малки обръча и после ги ловеше с рога си.

– Здрасти, Чарли!
– Здрасти, Тео! Искаш ли и ти да опиташ? 
Тео взе обръчите, подхвърли ги нагоре и... не успя 

да улови нито един.
– Ето... – огорчи се Тео. – Не мога като теб!

– Опитай пак! – каза му Чарли.

– Еха! – възхити се Чарли.
– Благодаря ти, приятелю! Това беше страхотна игра. 

Ще се видим по-късно – помаха му за довиждане Тео.

– Добре! Този път може 
и да стане! – Тео сложи един обръч 
на носа си, един – на рога, 
и един – на опашката. 
А после ги завъртя 
едновременно.
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- Олеле! – 
Една сутрин дракончето  

Тео се събуди от 
слънчевите зайчета, 
които го гъделичкаха 
по муцунката.

развика се той. – 
Слънцето ми блести 
в очите!

- Исках да се разходя след закуска, 
но навън вече е много горещо! – 
намуси се дракончето.



След като закуси, Тео все пак реши да се разходи. 
В парка срещна приятеля си Чарли. Той подхвърляше 
нагоре няколко малки обръча и после ги ловеше с рога си.

- Здрасти, Чарли!
- Здрасти, Тео! Искаш ли и ти да опиташ?
Тео взе обръчите, подхвърли ги нагоре и... не успя да 

улови нито един. 
Опита още веднъж, но отново нищо не стана.

- Опитай пак! - предложи Чарли.
- Не! Няма да стане - намръщи се Тео. – По-добре да си тръгвам.

- Много е трудно! 

Не мога да го направя!


