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НАЙ-ВАЖНИТЕ ГЕРОИ 
В ТАЗИ ИСТОРИЯ

Иеронимус 
Бергстрьом 
Северин Олсен,
законен кмет 
на Слънчев град

Заместник-кметът 
Квист (който винаги е
  сърдит и се разпорежда с    
   всичко)

 Мичо и Себастиан 
          (те живеят тук)

Професор Глюкозен и доктор 
Пилипип от Атомния институт

Страхо-
витите 
пирати 

(предвождани 
от капитан 

    Каменберг)

Ужасяващият морски змей
Одисей 
Карлсен

Жителите на 
Слънчев град
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          Тази история започва в Слънчев град, който можеш да 
видиш ето тук. Слънчев град беше китно местенце, раз-

положено край морето, а жителите му най-често бяха щастливи и 
се чувстваха добре. Всъщност там имаха само два проблема: първи-
ят беше изчезването на кмета на градчето (той се казваше Иеронимус 
Бергстрьом Северин Олсен, но повечето хора го наричаха просто ИБ). 

Другият проблем беше, че сега, поради 
отсъствието на ИБ, решенията взема-
ше заместник-кметът Квист. А той 
вечно беше сърдит или гневен. Беше си 

наумил да разруши старо-
то красиво кметство и да 
построи нова, грозна сграда, 
където да си се разпо  -
режда само 
той.

       Та така. А сега 
отгърни на следва-
щата страница и ис-
торията ще започне с 
първа глава.

Пролог
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Първа глава
    Cлънцето грееше, морето се синееше, а Мичо ловеше   
           риба. Себастиан пък четеше вестник и пийваше ябъл-
ков сок. Така си прекарваха почти 
всеки ден през ця-
лото лято, стига 
времето да беше 
хубаво.

  – Хей! – 
възкликна 
ненадейно 
Мичо. – 
Клъвна! – 
Той задърпа въдицата 
с все сила. – Усещам, 
че е грамаден рибок!

Беше 
бутилкова 
поща.

– Еха, бутилкова поща! Колко 
вълнуващо! – възкликна Мичо. – 
Вътре има нещо… прилича ми на 
писмо.

 В бутилката 
НАИСТИНА 
 имаше 
   писмо.

А нннннннннааааааааааааааайййййййййййййййййййййй---------ссссссссссссттттттттттттррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррраааааааааааааааааааннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннооооооооооооооооооттттттттттттттттттттттттоооооооооооооооооооооо   ббббббббббббббббббббббеееееееееееееееееешшшшшшшшшшшшшшшшшшшееееееееееееееееее,,,,,   чччччччччччччччеееееееееее  тттттттттттттоооооооооо  ббббббббббббббббббббееееееееееееееееее   
адрресирано до ММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММичо и ССССССССССССССебббббастииииииаааааааннннннннннн.а

р
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       –Xайде да го занесем у дома и да го прочетем – 
предложи Себастиан.
Те се втурнаха нагоре по 
дългото стълбище покрай 
Капитанската къща и Бени 
бръснаря, и Лулу, която 
поливаше цветята си, и 
Софи, която простираше 
пране. Изкачиха се до 
своята си 
къща, която 
се намираше 
чак на върха 
на скалата.
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 Bлязоха в кухнята и седнаха край кръглата маса. 

Писмото беше мокро и бе трудно да го извадят от плика,
 без да го разкъсат.


