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Историята на едно мишле

Преди много години в един огромен град 
живяло едно любопитно мишле. То често се 
мушвало, за месеци наред, някъде из мрачните 
библиотеки и тайно четяло книгите на хората.







Великото преселение

Един ден, след дълги проучвания, мишлето се прибрало  
у дома и му се сторило странно тихо. Прекалено тихо.  
По-рано стотици мишлета препускали из старите къщи, за да 
се срещат с приятели или да си гризнат екзотични вкуснотии. 
През нощта обаче, изглежда, че всички са изчезнали.

Там, където живеели хората, било топло и сухо. Те винаги 
слагали богати трапези. Без много усилия можело да си 
отмъкнеш нещо вкусно от килерите, кухните или пък направо 
от чиниите им. В най-лошия случай гладното мишле крадец 
го заплашвали човешки крясъци, понякога последвани от 
яростно размахване на метла. Сега обаче навсякъде имало 
зловещи апарати. Човешкият свят бил станал твърде опасен...









Послания от една далечна страна

Седмиците отминавали. Надлъж и нашир нямало и следа от 
някоя мишка. Междувременно мишлето прочело в много 
вестници за новите капани за мишки. Що за кошмарно 
изобретение! Сигурно точно тези капани са прогонили 
приятелите на мишлето. Къде обаче били изчезнали те? 
Навярно в Америка? Всички мишки знаели историята за тази 
далечна страна. В нея се разказвало как там голяма статуя 
поздравява новодошлите – и хора, и мишлета.





Мишлето се отправило към пристанището. 
Сигурно и другите мишки били сторили 
същото! Но то не подозирало, че гладните 
котки охранявали корабите като крепости.




