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КРАТКА ИСТОРИЯ 
КАК СТАНА ТАКА, ЧЕ ЧЕТЕТЕ

МОИТЕ ТАЙНИ ДНЕВНИЦИ

Да го кажа съвсем накратко, че да се побере в
охлюва черупка, те бяха ОТКРАДНАТИ. О, да,
нито повече, нито по-малко. Моята вещица Хаги
Аги (за по-кратко Х. А.) се промъкнала в
дървения ми панер и си ги присвоила.

Според нея се случило следното.
По време на една от безчетните ¥ обиколки по

магазините във вашата страна (Отвъдната) тя
срещнала Вълшебника на книгите. (Казаха ми, че
ги наричате „Издатели“, но „Вълшебник“ ми звучи
по-подходящо, защото той прави така, че
книгите да се появяват сякаш по силата на
някакво вълшебство – всеки ден от седмицата.)

Та този Вълшебник/Издател поискал от Х. А.
да му напише историята на СВОЯ живот като
вещица тук, на нашата страна (Отсамната).
Разбира се, Х. А. не искала да го прави. Тъй като
е най-своенравната вещица в Царството на
вещиците, тя обича повече да скита по

магазините или да гледа телевизия,
отколкото да кудкудяка и да плаши,
защото е всичко друго, ОСВЕН благопристойна
вещица и накрая ще ме вкара в беля пред Великия
Вещерски Съвет*.

Вълшебникът на книгите на колене я молел
(тъй трябва да е било) и ¥ обещал да я снабдява до
живот с нови обувки, ако му предложи нещо. Така че
Х. А. му предложила. Предложила му ТОВА –
МОИТЕ ДНЕВНИЦИ. ВСИЧКИ ДО ЕДИН!!!!

Разбира се, когато писах дневниците, аз не
очаквах, че някой ще ги чете. Още по-малко някой
от Отвъдната страна като вас. Но тъй като
вече са в ръцете ви, ще ви поясня как стоят
нещата между нас:

1. Ние живеем тук, на ОТСАМНАТА СТРАНА, а
вие  – на ОТВЪДНАТА.

2. Между нас е ЛИНИЯТА НА ХОРИЗОНТА.
3. Вие не виждате, че живеем тук, на

Отсамната страна, защото ЛИНИЯТА НА
ХОРИЗОНТА остава винаги на един ден
разстояние от вас. Можете да вървите хиляда
месеца (че и повече) и пак да не я достигнете.
* Великият Вещерски Съвет управлява
всичко тук. Той КОМАНДВА.

SLEEPS_new_print1_Layout 1  19.12.2014 г.  12:27 ч.  Page 4



4. От друга страна, ние знаем, че
живеете там, защото непрекъснато ви
посещаваме. Това е възможно отчасти заради
метлите ни. Метлата на вещицата няма
проблеми с някакви си там Хоризонти. Тя
(яхната от един или повече от нашите) просто
си прелита над него и толкоз.

Така и трябва, защото да изкарват акъла на
децата от Отвъдната страна е неделима част
от задълженията на вещиците. Всъщност това е
Първа точка от Хартата на вещиците за
благопристойно упражняване на занаята (вж.
копието най-отзад).

От друга страна, НИКЪДЕ в Хартата не е
записано, че вещиците могат да преминават във
вашата страна, за да се сприятеляват и да се
държат като вас – както прави моята Хаги
Аги.

Оттук произтича и огромният ми проблем: аз
съм личният котарак на една вещица, която не
желае да е вещица. И както ще видите от тези

дневници, чувствам се така, сякаш имам
ТАРАЛЕЖ В ГАЩИТЕ. Така че ще ви кажа само
едно: ако Х. А. се опита да се сприятели с ВАС,
напъхайте ¥ паяк в ухото и я изритайте право
тук, на Отсамната страна.

БЛАГОДАРЯ ВИ,
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