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На Ребека



– Умирам си от страх! – изръмжа Хогс. – Затворя ли очи, се раз-
трепервам, че ще пристигне някой призрак и ще ме клъвне. Ами 
ако през нощта на носа ми се настани паяк?
– Призраците не кълват! – утеши го Поки. Скунксът е най-до-
брият приятел на Хогс и освен това е храбър като за десет ме-
чета. – Хайде, стига си се оплаквал, ела с мен, нека заедно 
да се отдадем на приключения!
Ушите на Хогс клюмнаха.
– Аз също много бих искал да съм смел! 
Честно.



Изведнъж Поки го озари страхотна идея:
– Знаеш ли какво? Хайде да изрепетираме 
как се става смел!
Скунксът хвана Хогс за лапата и го 
помъкна към леглото.
– Погледни сега там отдолу! 

Няма никакъв призрак! Дори и паяк не се вижда. По ясното 
небе не вилнее буря. Никъде не дебне ни най-малка опас-
ност. Поки се замисли:
– Сещам се за едно твърде необичайно място. За да отидеш 
там, е необходимо доста смело сърце. Хайде, тръгваме!



Приятелите прекосиха поляната с пчелите и 
прескочиха малкия поток. Внезапно Поки се спря зад 

хълма на пеперудите. Нещо изпука във въздуха, ситни 
прашинки проблеснаха на слънцето. Поки посочи към един 

крив комин, който стърчеше между два ясена и от който се 
издигаха малки кръгчета дим.
– Виж!
– Изоставената къща на вещиците? – прошепна уплашено 

Хогс. – Ама там вътре има призраци. Това всеки го знае! 
– Точно така – кимна Поки. – Може пък наистина да има при-

зрак. Ела! Хайде да проверим колко смели могат да бъдат 
едни истински приключенци!
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