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ВЪВЕЖДАЩИ ДУМИ

Ако обичаш да фантазираш и да си измисляш истории, вземи 
химикалка, отгърни страницата и започвай да пишеш. В 

тази книга оживяват великани и се будят омагьосани принцеси, 
разбиват се кораби, детективи търсят улики, а индианци потеглят 
на бой. Твои помощници в това приключение ще бъдат съветите 
на автора, насочващите въпроси, увлекателните задачи,  
а веселите картинки ще те вдъхновят, за да създадеш нови 
сюжети.
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УЧИ СЕ ДА ВИЖДАШ

В тази глава ще разбереш как се появяват идеите за бъдещите 
книги. Ще се научиш да наблюдаваш, да виждаш необикновеното 
в привичното, ще разбереш как да избираш място на действието и 
какви черти на характера да дадеш на главния си герой. Възползвай 
се от съветите и напътствията и без да отлагаш,  
се захващай за работа!
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НАБЛЮДАВАЙ

Твоите наблюдения Съвети от автора

Записвай си не само това, 
което те е впечатлило,  
но и твоите предположения  
за характера и мислите  
на човека.

Момченце със скъсани панталони.  
Дали е паднало, или се е било? Или пък  
е откъснало долната част на крачолите  
си, за да бинтова лапата на куче?

Чичо с дълъг нос носи кожено  
наметало до петите.  
Прилича на вълшебник.

ОБЛЕКЛО

ОБУВКИ

Като тръгваш на разходка, взимай със себе си 
химикалка и бележник. Наблюдавай хората 
около теб. Обърни внимание например на 
обувките им: боти, сандали, ботуши. Какви 
са? Кални или лъснати до блясък, черни 
класически или розови с кристали?

Пухено 
яке през 
лятото?
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ОБУВКИ
Тромав, разсеян мъж в жълти боти. Рошав младеж  
със скъсани маратонки. Мърльо? Или пести пари,  
за да си купи скейтборд?

Многоцветен чадър у старица  
с мила усмивка. Дали е добра 
вълшебница, или...

ПРЕДМЕТИ В РЪЦЕТЕ

АКСЕСОАРИ,

Висока шапка цилиндър. Фокусник или...
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Съвети от автора

Не само записвай,  
но и рисувай.

ФИГУРА

КОСА

Добродушен чичко. Може би 
работи в сладкарница.

Прегърбен мъж, крие глава между 
раменете. Дали се срамува от 
ръста си? Или е злодей?

Нервен чичко с разрошени 
коси... Професор?

Старец с дълга брада. Дали е Дядо Коледа в отпуск?

Момче със зелена пънкарска прическа. Дали е човекът гущер?



7
7

ПОХОДКА

ЕМОЦИИ

Ученик се влачи като охлюв. Отново е получил двойка или...

Кученце подскача, все едно танцува. Дали е тичало след кокошка? 
Или е отмъкнало кренвирш?

Момченце пляска с ръце и подскача от нетърпение. На какво се радва?
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Какво необикновено 
видя днес?

Патица се клатушка по тротоар  
в центъра на града. Как е попаднала тук?

Спортна кола, която прилича на космически кораб. 
Кой е нейният собственик? 

бббррръъъм...

Съвети от автора

Когато се разхождаш и 
пътешестваш, снимай  
с телефона си  или с 
фотоапарат не само 
интересни моменти, но и 
хората на улицата: техния 
външен вид, позата, 
домашните любимци.
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