
На Бет, Фин и Кори – Д.O.
На Джесика, Аксел и Рейвън – M.П.
На Хейзъл и Ричард – Б.M.С.

ROBIN ROBIN
First published 2021 by Two Hoots an imprint of Pan Macmillan

Text copyright © Aardman Animations 2021
Illustrations copyright © Briony May Smith 2021

Moral rights asserted.
© and TM Aardman Animations Ltd 2021. All Rights Reserved.

‘Robin Robin’ (word mark) and the character ‘Robin’ are trademarks 
used under license from Aardman Animations Ltd.

‘Robin Robin’ animated feature © Netflix

РОБИН
© Издателство „Фют“, 2022

Текст Дан Оджари и Майки Плийз
Илюстрации Брайони Мей Смит

Превод Албена Раленкова

ISBN 978-619-199-857-9

Тази книга е предмет на авторско и търговско право на издателя. 
Използването на текста и оформлението без съгласието на издателя е забранено. 

Продаването, препродаването, заемането, наемането и пускането в обращение по друг начин, 
освен по начин, определен от издателя и закона, е забранено.

www.fiut.bg

Текст
Дан Оджари и Майки Плийз

Илюстрации
Брайони Мей Смит

Издателство „Фют“



Вътре в яйцето 
беше тъмно и топло, 
а отвън бушуваше буря.

Чу се тътен… после свистене 
и… БУУУМ! Светът се 

завъртя, обърна се надолу с 
главата, блъсна се в нещо и... 

ПРАС!

– Какво е това? – чу се тихичък гласец.
– Може ли да го изядем? – попита друг.

– Разбира се, че не! – отсече строго 
трети. – Това е птичка.

– Мисля, че е червеногръдка – добави четвърти.
– Нека остане с нас! – изписка едно 

тъничко гласче. – Ще я наречем… Робин.
– Чирик! Чирик! – обади се Робин. 

Името много ù хареса. – Робин! Робин!



– Хлебни трохи! – прошепна с копнеж Тате.
– Трохи от баница! – промърмори Пип.
– Трохи от бисквитка! – въздъхна Динк.

– Колкото повече трохи, толкова по-добре! – изчирика 
Робин и се зае да подреди перата на главата си така, 

че да заприличат на миши уши.

Най-вкусните трохи бяха в дома 
на Човека. Но за да стигнат до тях, 

трябваше да стъпват много, много ТИХО, 
за да не събудят страшния Котарак.

В мишата дупка беше тъмно и топло. 
Цялото мише семейство се беше събрало 
и си говореха за вкусни хлебни трошици.


