
Ковачът спасител 

(Приказка от Марина Петрова) 

Имало едно време едно малко селце в покрайнините на далечна планина. То 
било съвсем обикновено. Хората били тихи и мирни и по цял ден работели. Само вечер 
в кръчмата било оживено, защото най-смелите мъже от селото се хвалели, разказвайки 
забележителните героични дела, които извършвали. Някои разправяли как с един замах 
отсичали дърво, други как за един час изоравали трийсет декара нива, трети пък 
побеждавали вълци и мечки с голи ръце, без дори да им остане белег и така нататък. 

Въпреки че селцето било малко, то било много красиво. Реките били бисерни, 
сякаш морски нимфи оставяли сълзите си в тях. Планината се издигала величествено, 
дърветата били високи и красиви, а вечер, когато слънцето залязвало, нощта и денят се 
преплитали в дълга изящна нишка от цветове. 

В кръчмата ходел и ковачът на селото - Божидар, 
но тъй като по цял ден се трудел, като подковавал конете, 
правел панти на вратите, ковял оръжия и си вършел 
работата, нямал героични дела, които да е извършил през 
деня, за да се хвали. Божидар бил висок, силен млад 
момък, който рано загубил родителите си и бил сиромах. 
Въпреки това успявал да изкара достатъчно пари, за да се 
прехранва с честен и тежък труд. Въпреки трудната си 
съдба бил добър и сърдечен човек, който винаги щял да 
помогне на човек в беда. 

Хората живеели добре, но скоро започнали да 
пристигат слухове за ужасно чудовище, бродещо по техните земи. Местните сметнали 
това за обикновени неверни слухове, но не след дълго и тяхното село било нападнато. 
Скоро повечето ниви били опустошени, изчезвали стада животни. Хората до такава 
степен се страхували за живота си, че не смеели по месечина дори да отидат до 
собствените си ниви или до близките кладенци. Никой дори не припарвал до гората. 
Вечер в кръчмата никой не смеел да се хвали с подвизите си. Настроението било 
тягостно и царяла тишина. 

Една вечер Божидар предложил да се съберат най-силните и смели мъже, да 
тръгнат да търсят чудовището и да го убият. Тъй като селото било пълно със 
„смелчаци“, те трябвало да се впуснат безстрашно в подвига и да спасят местните от 
чудовището. Но никой не обърнал внимание на сиромаха. Никой не искал да рискува 
собствения си живот, за да спасява селото, а и никой нямало да тръгне с такъв бедняк. 

Така дните минавали, а чудовището продължавало да всява страх в селото и 
околностите. Но нито загубата на животни, нито тази на земя можели да се мерят със 
загубата на човек. Една сутрин жителите осъмнали със страшна новина. Малката 
сестра на Гергана - Мария, била отвлечена от чудовището. Всички били ужасени и 
скръб завладяла сърцата им. Гергана и Мария били от скромно, но добро семейство. 
Живеели сами с майка си, защото баща им починал много отдавна.  

Младата девойка Гергана била стройна красавица със самодивски руси коси и 
дълбоки сини очи. Тя била много умна и добра. Винаги всеотдайно и безкористно 
помагала на всеки, който имал нужда. Тя била тази, която винаги ще помогне на бабата 
с тежките менци, ще излекува болно птиче, ще остави хляб на ковача, преди да отиде 
да помага на майка си на нивата.  

Мария била красива и мила като голямата си сестра, с шоколадовокафява коса и 
черни като обсидиан очи. Малката Мария била славеят на селото. Когато отивала на 



полята, вълшебният ѝ глас се разпростирал свободно навсякъде 
и карал хората да се чувстват по-добре. Дори птиците 
замлъквали, когато запявала тя. Сърцето ѝ било чисто и 
невинно като на ангел. Ако сестра ѝ плачела, и тя плачела. 
Трудно било да се повярва, че такова крехко момиченце може 
да накара и най-тъжните и наранени хора да се усмихнат. Защо 
трябвало тя да е жертвата на чудовището? 

Всички приемали изчезването на детето с огромна мъка, 
особено майка му и сестра му. Сякаш небето станало по-мрачно и птиците спрели да 
пеят. Но въпреки цялата тази скръб и отчаяние Гергана вярвала, че сестра ѝ не е 
мъртва, а е скрита някъде дълбоко в пещери, гори или пустини. Настъпило време някой 
смел момък да отиде да я спаси. Но никой от прословутите „смелчаци“ не се решил да 
тръгне по следите на чудовището. 

Един от момците бил ухажор на Гергана. Той винаги описвал себе си като най-
доблестния и смелия сред всички мъже, който не бяга от битка и винаги побеждава 
врага. Но в истинския труден момент показал, че всъщност е просто един самовлюбен 
страхливец, който не би рискувал живота си за нищо на света. 

Всички си намирали извинения. Само Божидар - скромният ковач, решил да 
отиде. Обещал, че ще спаси Мария. Селяните нищо не казали, защото никой от тях не 
би тръгнал. 

Божидар отишъл в ковачницата, където и живеел, и започнал да се подготвя за 
път. В този момент на вратата се почукало. Когато отворил, момъкът видял Гергана. 

- Дойдох да ти благодаря! Това, което правиш, е много смело. Но искам да 
дойда с теб, защото става въпрос за сестра ми и не мога просто да седя тук и да чакам. 
По-добре да дойда с теб - рекла тя. 

- Не може - отговорил ѝ той. - Много е опасно, тази работа не е за теб. Ами ако 
чудовището нападне и теб, аз какво ще правя? 

- По-добре да си с мен, отколкото сам. Може и да бъда полезна. Вече ти казах, 
че не мога просто да чакам. 

Дълго спорили, но накрая Божидар бил принуден да се съгласи. Така той взел 
храна, вода и някои от инструментите си и по заник тръгнали на път. 

Духал силен вятър и направо замръзвали, било тъмно като в рог, отвсякъде 
долитали страшни звуци. Вървели много дълго, оставили селото далеч зад себе си, 
навлезли в гъстата гора. Били уморени и седнали да починат, като си разделили малко 
хляб. След малко Божидар се обадил: 

- Можем да продължим така вечно. Чудовището не е оставило никакви следи, не 
знам накъде да тръгнем. 

Гергана помълчала малко, а след това отговорила: 
- Прав си, но аз знам човек, когото ще попитаме и ще ни помогне. 
Божидар я изгледал учудено. 
- Когато бях малка - продължило момичето, - баща ми ми разказваше легенда за 

стар магьосник, който живее в тези гори и е способен да отговори на всеки въпрос. Той 
ще ни каже къде е чудовището и как да го победим. 

- Ами ако легендата е само измислица? - попитал ковачът. 
- Тогава ще трябва да се справим сами. 
- Къде да търсим този магьосник? 
- Говори се, че трябва да живее в някоя от пещерите в този край - отвърнала 

Гергана. 
Двамата решили да поспят, а на сутринта да потърсят магьосника. 



Когато дошло утрото, двамата герои тръгнали из горите и пещерите, търсейки 
легендарния магьосник. Минали часове и станало пладне, когато най-после забелязали, 
че от една пещера се излъчва леко синкаво сияние. Влезли вътре да проверят и 
заварили пещера, изглеждаща като истински дом. Била просторна, в единия ъгъл имало 
дървено легло, до него били събрани много най-различни билки, а на огнището нещо 
се варяло в голям котел. Наоколо се процеждала гъста мъгла. На пън във вътрешността 
на пещерата седял старец. Изглеждал уморен, но същевременно в сбръчканото му лице 
се четяла дълбока мъдрост. Имал дълги сребристи коса и брада, стигащи почти до 
кръста. Очите му били светлозелени. Изглеждал, сякаш е живял векове. 

Той се изправил едва-едва, подпирайки 
се на бастун. Гергана и Божидар били 
сигурни, че това е човекът, когото търсят. 

- Защо сте дошли, мили деца? - 
попитал усмихнато старецът. 

- Търсим чудовището, което броди по 
тези земи - отвърнал ковачът и му разказал за 
отвличането на Мария. - Искаме да ни кажеш 
къде е и как да го победим. 

- Имате тежка задача - започнал 
магьосникът. - Знам какво търсите и трябва да 

знаете, че това чудовище е много опасно. Може да ви убие с един удар. Сигурни ли 
сте, че не искате да се върнете в селото? 

- Напълно - отговорил веднага Божидар. 
- Моля те, помогни ни да спасим сестра ми - казала Гергана. 
- Добре тогава - рекъл старецът. - Ако искате да намерите леговището му, 

трябва да вървите само на запад. Ще стигнете до планина и ще трябва да изкачите най-
високия ѝ връх.  Но побързайте, защото след три дена чудовището ще изяде сестра ти. 

- А как да го убием? - попитало момчето. 
- Само най-смелият и достоен може да го победи. Ще ти трябва нещо много 

силно, с което да убиеш звяра, но няма да ви кажа нищо повече. Трябва сами да се 
досетите. Вървете само на запад и дано успеете. 

Магьосникът отказал да им каже къде да намерят оръжието, с което да 
унищожат чудовището, и след като му благодарили за помощта, те тръгнали на запад. 

Докато вървели, Божидар рекъл: 
- Къде ли ще намерим оръжието, с което да победим чудовището? 
Гергана мислела за това през цялото време. 
- Може би не трябва да го търсим. Ти си ковач. Мисля, че магьосникът искаше 

да каже, че ти си този, който може да направи вълшебното оръжие, което ни е нужно. 
Тя била права и точно това и сторил момъкът. 
Цяла нощ работил без почивка, но накрая измайсторил красив, дълъг, тежък меч 

от чисто злато. Целият блестял под светлината на утринните лъчи. Вече имали 
магическо оръжие, но оставали само два дена, за да спасят Мария. 

Продължили само на запад. На третия ден попаднали в гореща пустиня. 
Слънцето печало над тях, а наоколо нямало вода и жива душа. Трябвало да продължат 
бързо. Вървели до обед, когато стигнали до кладенец. След като се напили, видели, че 
наблизо са оставени три камили. Нямали време за губене, а стопанинът на животните 
бил далеч от кладенеца, затова бързо яхнали една от камилите и продължили през 
пустинята. 

Когато настъпил залезът, вече били в подножието на планината, която търсели. 
На най-високия връх се струпвали черни буреносни облаци. Гергана и Божидар 



продължили напред. Заизкачвали се предпазливо по планината. Скоро стигнали до 
красива поляна, огрявана от последните лъчи на слънцето. Там било пълно с ароматни 
пъстри цветя и високи дървета. Но точно докато се любували на красотата, от 
дърветата изскочили три гигантски колкото коне черни паяка с по десет очи. Те 
нападнали Гергана и Божидар. Гергана забелязала, че наблизо един от тях бил оплел 
голяма паяжина. Тя тръгнала да тича натам и един от паяците я последвал. В 
последния момент се претърколила и паякът се оплел безнадеждно в собствената си 
мрежа. В това време ковачът наръгал другите два паяка с острието на вълшебния си 
меч и те се превърнали в прах. 

Въпреки че победили паяците, които явно 
пазели леговището на чудовището, оставало 
малко до края на третия ден. Двамата се 
заизкачвали колкото бързо могат до най-високия 
връх. Когато го стигнали, пред тях се открила 
ужасяваща гледка. Всички хора се страхували от 
чудовището, но досега никой не знаел колко 
ужасно било то наистина. Звярът бил висок 
двайсет метра, с три змийски глави, които 
бълвали огън. Имал лъвско тяло, опашата му 
изстрелвала отровни шипове, а краката били като 

на змей с дълги остри нокти. 
Щом чудовището видяло Божидар и Гергана, се ядосало, разперило гигантските 

си прилепски криле и изпратило огън по тях. Те бързо се отдръпнали в различни 
посоки и звярът тръгнал след момъка. Той се впуснал безстрашно в битка и отсякъл 
едната глава на чудовището с един замах, но това само го ядосало още повече. То 
ритнало ковача и той паднал на земята, а мечът му отхвръкнал настрани. Точно когато 
чудовището се канило да го смаже, Гергана хвърлила голям камък по него. В този 

момент Божидар грабнал меча си и се нахвърлил на 
чудовището. Забил острието на вълшебния си меч 
право в сърцето му и то било унищожено, а от него 
останал само прах. 

Гергана веднага отишла при малката си сестра, 
която била спасена. 

Божидар, Гергана и Мария се върнали в селото, 
където ги посрещнали с неизмерима радост. Сиромахът 
станал истински герой и нищо че бил беден, той бил 
честен и смел, затова всички го уважавали. Затова и 
красивата Гергана се влюбила в него. Така те се 
оженили, три дена яли, пили и се веселили и заживели 
щастливо до края на дните си. 


