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– Пак зеленчукова супа! – 
измърморил старият 
вълк. – О, как ми се иска 
сега да имаше една овчица. 
Щях да си направя моята 
любима яхнийка!
И в този момент… Чук!

Чук!

На прага седяла 
една малка овчица.
– Може ли да 
вляза? – попитала 
тя с треперещ глас.
– Да, скъпа, влизай! 
Идваш тъкмо за 
вечеря – засмял се 
под мустак старият 
вълк.



Овчицата треперела от студ.

БРРРР! БРРРР!
– МАЙЧИЦЕ! – казал си старият 
вълк. – Не мога да изям тази 
замръзнала овца. МРАЗЯ 
замразена храна!
Той настанил овчицата пред 
камината, за да се стопли.

И докато чакал тя да се 
стопли, старият вълк отворил 
готварската книга.
Мммммм! Почти усетил 
вълшебния вкус на овчата яхния, 
докато четял рецептата. Само 
при мисълта за вкусното ястие 
огладнял още повече.



Овчицата така бързо 
изгълтала моркова, 
че започнала да хълца.

– Майчице! – казал 
си старият вълк. – 
Не мога да ям хълцаща 
овца. Може и аз да се 
разхълцам!

Но не знаел как да спре 
хълцането на овчицата.

ХЛЪЦ!
ХЛЪЦ!

ХЛЪЦ!

Овчицата обаче също била 
гладна. Коремчето ѝ силно 
закуркало.

КРРРР! КРРР!
– МАЙЧИЦЕ! – казал си старият 
вълк. – Не мога да ям овца с 
куркащ корем. Ще ми стане лошо!

Затова дал на овчицата 
един морков.

– Хм, така яхнията 
ще е по-вкусна – 

казал си той.


