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За
АВТОРА

Здравей! Казвам се Селуин Е. Фипс и съм настоящият Здравей! Казвам се Селуин Е. Фипс и съм настоящият 
президент на Сдружението за вълшебните еднорози. президент на Сдружението за вълшебните еднорози. 
Моите приятели ми казват Селуин – и ти ме наричай така. Моите приятели ми казват Селуин – и ти ме наричай така. 
Ако си избрал тази книга, предполагам, че си почитател на Ако си избрал тази книга, предполагам, че си почитател на 
еднорозите, а ако съм познал, мисля, че ще се разбираме еднорозите, а ако съм познал, мисля, че ще се разбираме 
страхотно.страхотно.

Преди да започнем, ще ти разкажа малко за себе си. Преди да започнем, ще ти разкажа малко за себе си. 
Започнах да се интересувам от еднорозите още като Започнах да се интересувам от еднорозите още като 
дете. Майка ми беше страстна изследователка, която дете. Майка ми беше страстна изследователка, която 
обикаляше света, за да научи всичко възможно за тези обикаляше света, за да научи всичко възможно за тези 
вълшебни същества. Когато бях малък, сядахме заедно вълшебни същества. Когато бях малък, сядахме заедно 
пред камината в студените вечери и тя ми разказваше пред камината в студените вечери и тя ми разказваше 
завладяващи истории от пътешествията си. Мечтаех един завладяващи истории от пътешествията си. Мечтаех един 
ден да тръгна по нейните стъпки.ден да тръгна по нейните стъпки.

Няколко години по-късно мечтата ми се сбъдна, когато Няколко години по-късно мечтата ми се сбъдна, когато 
си намерих работа като фактотърсач за Сдружението си намерих работа като фактотърсач за Сдружението 
за вълшебните еднорози. Осъществих множество дръзки за вълшебните еднорози. Осъществих множество дръзки 
експедиции: изкачвах планини, прекосявах пустини и експедиции: изкачвах планини, прекосявах пустини и 
преплавах блата само за да зърна еднорог от вида преплавах блата само за да зърна еднорог от вида 
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Планински бисер или Пустинен пламък. В кариерата си съм Планински бисер или Пустинен пламък. В кариерата си съм 
имал щастието да срещна създания от всяко от седемте имал щастието да срещна създания от всяко от седемте 
семейства еднорози, които съществуват в света днес.семейства еднорози, които съществуват в света днес.

Сега, когато съм 101-вият президент на Сдружението Сега, когато съм 101-вият президент на Сдружението 
и след като приключенските дни са зад гърба ми, съм и след като приключенските дни са зад гърба ми, съм 
готов да споделя с наследниците си историите, които готов да споделя с наследниците си историите, които 
съм слушал, и преживяванията, на които съм се радвал. съм слушал, и преживяванията, на които съм се радвал. 
Затова бих те посъветвал да се настаниш удобно, защото Затова бих те посъветвал да се настаниш удобно, защото 
има много за откриване и научаване. Е, ако вярваш в има много за откриване и научаване. Е, ако вярваш в 
еднорози, разбира се…еднорози, разбира се…

101-ВИ ПРЕЗИДЕНТ НА 101-ВИ ПРЕЗИДЕНТ НА 
СДРУЖЕНИЕТО ЗА ВЪЛШЕБНИТЕ СДРУЖЕНИЕТО ЗА ВЪЛШЕБНИТЕ 
ЕДНОРОЗИЕДНОРОЗИ

С елу ин
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Сдружението за вълшебните еднорози Сдружението за вълшебните еднорози 
обединява хора от цялото земно кълбо, които обединява хора от цялото земно кълбо, които 
обичат еднорозите. Работата на мъжете и обичат еднорозите. Работата на мъжете и 
жените, които членуват в Сдружението, е да жените, които членуват в Сдружението, е да 
документират всичко, което трябва да се знае документират всичко, което трябва да се знае 
за тези уникални създания, и да ги защитават, за тези уникални създания, и да ги защитават, 
когато са в беда. Проследяваме еднорозите в когато са в беда. Проследяваме еднорозите в 
естествения им хабитат, документираме срещите естествения им хабитат, документираме срещите 
си с тях, изучаваме навиците им и записваме си с тях, изучаваме навиците им и записваме 
историите им. Затова ако наистина искаш да историите им. Затова ако наистина искаш да 

Какво представлява
СДРУЖЕНИЕТО 

ЗА ВЪЛШЕБНИТЕ 
ЕДНОРОЗИ?

Създ. 1577
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научиш всичко, което може да се научи за научиш всичко, което може да се научи за 
еднорозите, си дошъл на правилното място. еднорозите, си дошъл на правилното място. 
(Е, добре, знаем почти всичко. Не бива да се (Е, добре, знаем почти всичко. Не бива да се 
хвалим!)хвалим!)

Сдружението има клонове по целия свят – от Сдружението има клонове по целия свят – от 
Париж до Мадрид, от Хонконг до Токио и от Париж до Мадрид, от Хонконг до Токио и от 
Ню Йорк до Буенос Айрес. Местният ми клон Ню Йорк до Буенос Айрес. Местният ми клон 
се намира в едно уединено местенце на име се намира в едно уединено местенце на име 
Силвър Скуеър – стара сграда, сгушена между Силвър Скуеър – стара сграда, сгушена между 
уютни викториански къщи в Южен Лондон. В уютни викториански къщи в Южен Лондон. В 
момента тук се помещава главната квартира на момента тук се помещава главната квартира на 
цялата организация. Но през дългата история на цялата организация. Но през дългата история на 
Сдружението главната квартира е била на много Сдружението главната квартира е била на много 
различни места по целия свят.различни места по целия свят.

На Силвър Скуеър се помещава огромната На Силвър Скуеър се помещава огромната 
библиотека на Сдружението, където се съдържа библиотека на Сдружението, където се съдържа 
цялото знание, предавано през вековете от цялото знание, предавано през вековете от 
нашите безстрашни и отдадени членове. Най-нашите безстрашни и отдадени членове. Най-
ранните документи в библиотеката датират ранните документи в библиотеката датират 
от времето на Древен Египет. Тогавашните от времето на Древен Египет. Тогавашните 
фараони искали да разберат повече за фараони искали да разберат повече за 
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еднорозите Пустинен пламък, които виждали еднорозите Пустинен пламък, които виждали 
да прекосяват Сахара. Изпращали воини да да прекосяват Сахара. Изпращали воини да 
ги уловят и опитомят. Но, разбира се, това ги уловят и опитомят. Но, разбира се, това 
било глупаво: еднорозите не се поддават на било глупаво: еднорозите не се поддават на 
опитомяване. За щастие, фараоните също така опитомяване. За щастие, фараоните също така 
възлагали на най-умните си учени да проучат тези възлагали на най-умните си учени да проучат тези 
мистични същества от разстояние. Папирусите, мистични същества от разстояние. Папирусите, 
на които записвали наученото, до ден днешен се на които записвали наученото, до ден днешен се 
съхраняват на сигурно място в библиотеката.съхраняват на сигурно място в библиотеката.

През вековете много различни хора са се През вековете много различни хора са се 
докосвали до еднорозите. Една безстрашна докосвали до еднорозите. Една безстрашна 
викингска кралица на име Тора Храбрата се викингска кралица на име Тора Храбрата се 
привързала силно към един ранен Леден скитник, привързала силно към един ранен Леден скитник, 
на когото се натъкнала в снежната пустош на на когото се натъкнала в снежната пустош на 
Севера. В онова съдбовно пътуване изгубила три Севера. В онова съдбовно пътуване изгубила три 
от пръстите си заради измръзване, но въпреки от пръстите си заради измръзване, но въпреки 
това записала всичко, което научила за тези това записала всичко, което научила за тези 
странящи от хората създания. А младият крал странящи от хората създания. А младият крал 
на име Дагобер от средновековна Франция на име Дагобер от средновековна Франция 
веднъж се натъкнал на прелестно Горско цвете, веднъж се натъкнал на прелестно Горско цвете, 
което прекосявало кралството му. За нещастие което прекосявало кралството му. За нещастие 
на надменния и суетен Дагобер срещата не на надменния и суетен Дагобер срещата не 
протекла толкова добре, колкото се надявал.протекла толкова добре, колкото се надявал.
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Но чак през XVI век, в ренесансова Италия, Но чак през XVI век, в ренесансова Италия, 
било официално създадено Сдружението било официално създадено Сдружението 
за вълшебните еднорози от Лука ди Боско и за вълшебните еднорози от Лука ди Боско и 
Алесандра Масима. Те посветили живота си на Алесандра Масима. Те посветили живота си на 
събиране на знания за еднорозите и заедно събиране на знания за еднорозите и заедно 
съставили и илюстрирали първата енциклопедия, съставили и илюстрирали първата енциклопедия, 
посветена единствено на еднорозите.посветена единствено на еднорозите.

Както виждаш, в редиците ни през вековете е Както виждаш, в редиците ни през вековете е 
имало много видни и знатни членове, както и имало много видни и знатни членове, както и 
безчетни смели и безстрашни изследователи. безчетни смели и безстрашни изследователи. 
Днешните членове са посветили живота си на Днешните членове са посветили живота си на 
същата задача като своите предшественици. същата задача като своите предшественици. 
Сдружението ни никога не е било по-силно от Сдружението ни никога не е било по-силно от 
днес, но винаги можем повече. Именно затова днес, но винаги можем повече. Именно затова 
сега разказваме историята си – надяваме се сега разказваме историята си – надяваме се 
да вдъхновим ново поколение хора, които да да вдъхновим ново поколение хора, които да 
уважават и закрилят еднорозите през бъдните уважават и закрилят еднорозите през бъдните 
векове.векове.



Хайде да се изгубим в земите на еднорозите…

Хайде да се изгубим в земите на еднорозите…



Хайде да се изгубим в земите на еднорозите…

Хайде да се изгубим в земите на еднорозите…
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