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Огненият Дино
Имало едно време семейство динозаври – мама дино, татко дино и малко
момче дино. Всички го наричаха Дони.
Той беше винаги весел и приятен, и искаше постоянно да си играе с
някого. Веднъж майка му каза:
- Защо не излезеш да се поразходиш малко, моето дете?
Все вкъщи стоиш.
- Да, мамо, но къде да отида, не познавам никого. Страх ме е сам.
- Живеем в гората, детето ми. Можеш да се поразходиш малко. Можеш
да откриеш нови и интересни неща.
- Какви неща, мамо? - любопитстваше малкият Дони.
- Мило дете, денят е прекрасен, слънцето е усмихнато, можеш да се
насладиш на това. Не се страхувай, аз съм наблизо.
Това успокои малкото момче Дони и то реши да излезе.
Не след дълго Дони срещна едно друго момче дино.
То беше по – голямо и някак си различно.
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Имаше едно голямо кълбовидно петно на челото си и се казваше Лони.
- Ти искаш ли да си ми приятел? - поинтересува се Дони.
- Защо да ти бъда приятел, та аз не те познавам - любезно се
усмихна Лони, като продължи нататък
- Какво всъщност правят приятелите?
Любопитството на Дони нарастваше все повече и повече.
- Знаеш ли какво, имам една идея - обади се Лони, без да
отговори на зададения му въпрос.
- Каква? - Дони наостри уши.
- Ще направим едно пътуване във времето.
- Как във времето? Какво е това пътуване във времето? неспокойно питаше Дони.
- Едно пътуване във времето е пътуване, само че не в нашето, а в друго
време. Можем да пътуваме в моменти, които вече са се случили или
предстоят да се случат - продължи Лони. - Но за това се нуждаем от
машина на времето.
- Какво е това машина на времето? - наостри уши Дони.
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- Но за една машина са нужни много части, колелета и други неща,
нали? - не спираше Дони.
- Да изтичаме до работилницата в гората, там със сигурност ще намерим
нещо.
Двете динозавърчета се запътиха към работилницата, която беше пълна
с най-различни стари и непотребни неща. Тя сякаш ги очакваше. На
огромни купчини бяха струпани гуми, стъкла, бурми, гайки, които
никой не искаше. Дони и Лони бяха щастливи, че можеха да разгледат
толкова нужни и интересни неща. Най-сетне намериха частите, от които
се нуждаеше една машина на времето.
Старият динозавър, собственик на работилницата, им помогна да
построят една причудлива машина, която да побира всичките им
приятели. Малкият Дони беше толкова радостен, че потропваше с
крака и опашка от вълнение.
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След кратко пътуване машината на времето се приземи на един малък
хълм, от който се виждаше горящ огън. Двамата приятели слязоха от
машината озадачени.
- Какво ли е това? - обади се Дони.
- Не зная, Дони. Там гори нещо. Трябва да повикаме помощ.
- Лони, страх ме е. Да се връщаме!
Малкият Дони тичаше вече треперещ към машината на времето. Лони
го последва също обезпокоен. Огънят ставаше все по-голям и по-голям
и се приближаваше толкова бързо към тях, че двете динозавърчета не
дишаха от страх. Изведнъж стана толкова светло и топло, че Лони и
Дони скочиха бързо в машината и искаха да потеглят веднага.
- Дони, виждам нещо, което се движи - Лони продължи с
треперещ глас, - Подобно е на нас.
- Още един дино?
- Може. Да се върнем до горската работилница и да построим една друга
машина, която ще изяде огъня. Двамата се приземиха отново в гората и
измайсториха машина, която яде огън.
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Още по-любопитни кацнаха отново на върха на хълма. Този път останаха
вътре в машината на времето и зачакаха. Огънят не се виждаше
никакъв.
- Това наистина ли беше динозавър? - обади се Дони.
- Беше нещо много опасно, Дони. Трябва да внимаваме.
Светкавица освети нощта и изведнъж огънят беше отново там. Лони и
Дони сграбчиха веднага малката машина, която можеше да яде огън.
Отнякъде се чу глас.
- Кои сте вие?
- Ние сме приятели - каза Дони с треперещ глас.
- Ти кой си? - включи се и Лони.
- Аз съм огненият дино - продължи гласът.
- Огнените динозаври не са от нашето време, те всички са измрели обясни Лони на приятеля си.
- От къде идвате? - искаше да знае огненият дино.
- Идваме от нашето време.
- И къде е вашето време?
- Него не си го живял - отвърна вече уверено Лони.
- Къде лежи времето ви?
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- В нашата гора - каза Дони, като все още трепереше.
- Това е друго време, в което няма огнени динозаври - уточни Лони.
- Искаш ли да играеш с нас?- запита Лони.
- Искате да играете с мен? - огненият дино беше наострил уши.
Той мислеше, че става въпрос за нова битка.
- Какво е това игра?
- Когато двама, трима или повече диноври правят нещо заедно,
което им доставя удоволствие, това е игра. Искаш ли да опиташ? попита Лони.
- Досега съм се борил за живота си. Не познавам вашата игра.
- Можеш да опиташ с нас! - усмихнато се обади малкият Дони.
- Да, да се опита може винаги - допълни и Лони.
- Ела, това тук е нашата машина на времето - гордо обясни Лони.
- Сами си я построихме.
С нея можем да откриваме нови интересни неща.
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Огненият динозавър се качи в машината, и тримата се отправиха в
неизвестността.
Този път машината се приземи в една пустиня. Тримата слязоха и
започнаха да изучават околността.
- Къде сме сега? - обади се нетърпеливо Дони.
- В пустинята Сахара.
- В пустинята Сахара? - запита огненият дино.
- Защо няма други динозаври, не виждам никакви?
- О, колко скучно! - обади се малкият Дони.
- Няма с кого да си играем.
- Елате, продължаваме нататък нашето пътуване - Лони вече б е ш е
готов за излитане. Двамата го последваха.
Този път тримата се озоваха в един парк, който се казваше Джурасик
Парк. Имаше много хора и коли.
- Какви са тези динозаври? - запита огненият дино, като искаше да
помете с опашката си една кола.
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- Това е кола, а не динозавър - обясни Лони. - С това може да се
придвижваш бързо.
- А другите неща, които също се движат? - любопитстваше
огненият дино.
- Това са хора, живи същества, но не животни - обади се Лони.
Изведнъж малкият Дони се натъжи.
- Е, мой малък приятелю - запита Лони, - защо се натъжи?
- Искам при мама! - почти разплакан прохълца Дони.
- Да се връщаме в нашия свят, да оставим огненият дино във времето
на огнения динозавър.
Машината беше запалена и те скоро бяха във времето на
огнения динозавър.
- Така, оставяме те тук, вкъщи - каза Лони.
- Беше ни хубаво с теб.
- Ти пътува с нас във времето - шепнеше Дони.
- Вярно, пътувах с вас във времето - повтори тихо огненият дино.
- Ще те вземем отново, когато искаме да играем с машината на времето.
Обещаваме ти!
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Сълзите течаха по лицето на малкия Дони.
- Довижданееее! - огненият динозавър вече бързаше към къщи.
- Мама вече сигурно ме чака - отбеляза малкият дино Дони.
- Моята също. Трябва да побързаме - допълни Лони.
Те се качиха за последен път през този ден в машината на времето,
и скоро бяха обратно в тяхното време.
В гората беше станало вече тъмно и на вратата чакаше угрижена
майката на малкия Дони. Той я прегърна и извика възбуден:
- Мамо, мамо, имаше право, видях много неща!
- Радвам се, момчето ми - прегърна го майка му.
- И намерих двама нови приятели - с гордост отбеляза
малкият Дони.
- А къде са те, момчето ми? Тук е само един приятел - добави майка му
като сочеше Лони.
Двамата приятели се засмяха и си намигнаха с очи.
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- Нашият приятел, огненият дино, отиде да спи - отбеляза Лони.
И двамата приятели се запътиха към къщи, за да съберат сили за нови
приключения с машината на времето.
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Тук можеш да оцветиш.

Запознайте се с малкото динозавърче Дони и
неговите приятели. Те ще споделят с вас своите
приключения. В няколко поредни части малките
читатели могат да съпреживеят перипетите, през
които героите трябва да преминат, ще се насладят
на местата, които те откриват с помоща на своята
машина на времето. Едно невероятно забавно, леко и
образователно четиво.
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