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Това овчица и вълк ли са?

Той ще я 
глътне на 
една хапка!

Но животните в гората били много 
разтревожени.Вълкът и овчицата Яхнийка 

били най-добри приятели.
Те не можели да разберат как един вълк 
и една овца може да са приятели.

ЗАЕДНО?



Вълкът тежко се отпуснал на стъпалата пред къщата.
– Но аз не съм лош вълк – въздъхнал тъжно той. – Аз съм ДОБЪР вълк.

– Вък! Добър! – кимнала Яхнийка. – Сега играем?
– Да! – зарадвал се вълкът. – И щом зайчетата не искат да играят 

у нас, ние ще отидем да играем у тях!

Това е 
големият 
лош вълк!

– Да поканим зайчетата на игра – 
предложил един ден вълкът.
– Ураааа! – зарадвала се Яхнийка.
Цяла сутрин двамата приготвяли 
морковени кексчета.

Но когато вълкът отворил вратата 
и казал: „Заповядайте! Време 
е за хапване!”, всички зайчета 
се разбягали!

Ааааааа !

Бързо!
БЯГАЙ!



– Всички са много добри в играта 
на криеница – въздъхнал вълкът. – 
Май сме останали само аз и ти.
– Яхнийка и Вък! – грейнала 
овчицата и прегърнала силно 
вълка.

О, пак 
този вълк!

Бягайте!

Крийте
се!

– Може би ще ни позволят да се включим 
в играта им – прошепнал вълкът.

Но когато се опитали да поиграят 
на криеница със зайчетата…

Отвар
ям очи!

Ед
но-

две
-три

!

…вълкът не можел да разбере защо 
единственото животно, което успял 
да намери, е Яхнийка.

Той 
ще ни 
изяде!


