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Яхнийка била овчица, а Вък бил вълк.
Те били най–добри приятели.
Понякога правели агнешки неща – 
например подскачали по поляната.
А друг път правели вълчи неща – 
например виели срещу луната.

Аа а у у
 у у у !

Бе е e –  а а у у
у у у !



Една нощ намерили яйце.
Голямо яйце! Овчицата накарала 

вълка да провери всички 
гнезда наоколо, но никой 
не бил изгубил яйце.

– Хм, какво се прави с изгубено яйце? – почесал се 
по главата вълкът.

– Не изгубено, Вък – прошепнала овчицата. – Намерено!
После загърнала топло яйцето и внимателно 
го отнесла у дома.

Не е от 
моите!

Не е мое!

Какво чудн
о 

яйце!

– Страхотно! – зарадвал се вълкът. – 
От него ще стане огромен омлет!
Яхнийка изгледала строго своя 
приятел.
– Не, Вък, не омлет! Птиче бебе!



Здравей, 
Омлет!

Ох!

– Може да живееш с нас – казала 
овчицата на яйцето.
Вълкът закимал и с всички сили 
се опитвал да не мисли колко 
вкусен омлет може да се направи 
от яйцето, когато…

Омлет се покатерил на рамото 
на вълка и започнал да гризе 
ухото му.
– Гладен е! – засмяла се 
овчицата.
– А какво ядат крокодилите? – 
зачудил се вълкът.

И от яйцето се показало крокодилче!

Пук!

Скоро разбрали, 
че крокодилите ядат 
всичко – дори вълчи 
опашки!


