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Тази вечер си легнах рано. Бях много 

уморена от дългия ден и очите ми сами се 

затваряха. Даже не разбрах как съм отишла до 

леглото. Когато легнах, си отдъхнах и изведнъж 

се почувствах много добре. Завъртях се на една 

страна, надявайки се на дълъг и спокоен сън. Но 

луната през прозореца постоянно ми светеше в 

очите и макар че бяха затворени, усещах 

натрапчивата ѝ светлина.  

Отворих очи, чудейки се как да спра досадния блясък, когато видях една тънка 

сребърна нишка, която започваше от моя прозорец и свършваше сякаш чак при 

луната. Премигнах няколко пъти, но тя си остана. Тънка, почти невидима, но с 

привлекателно сребрист блясък. Отворих прозореца и протегнах ръка, за да я 

докосна. Беше като жива и трептеше в ръката ми. Излязох през прозореца и стъпих 

върху нишката. Мислех си: “Какво правя?! Това е невъзможно! Такива неща не се 

случват!“. Но нишката ме издържа, даже подскачах върху нея и имах чувството, че не 

е тънка, а сякаш е стълба. Затова се затичах малко по-уверена. Когато спрях, видях, че 

съм на огромно разстояние от дома ми. А почти до мен беше... луната. Можех да 

протегна ръка и да я докосна. Подскочих и се приземих на повърхността ѝ. Бях 

учудена колко леко се движа и колко свободна се чувствах. Разходих се малко и 

внезапно ми се доспа. А повърхността беше топла на допир, затова си легнах. 

 След две минути бях в страната на сънищата, но странен 

шум ме събуди – имах чувството, че луната подскачаше, сякаш 

някакъв глас ми говори. Подскочих стреснато, събудих се и 

видях една вълшебна принцеса, за която някакси знаех, че се 

казва Емилия, и нейната майка Елена. Те бяха много мили с 

мен, дори ме поканиха в чудния си дворец, където се запознах 

с чудати същества и видях доста странни неща. Повече н 

помня, защото неусетно съм заспала. 

Почти веднага отворих очи, а се оказа, че съм в леглото 

си. Луната я нямаше вече на небето, защото беше изгряло 

утринното слънце.  


