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Глава 1
Героите са сред нас
Беше слънчева сутрин в Долината на съкровищата - прекрасно място, където потоци прекосяваха ливади, 
отрупани с цветя в хиляди форми и цветове. Нито едно не си приличаше с друго. Същото беше с плодовете, 
растящи по дърветата. Горите ехтяха от звуците на животни, винаги готови за забавление. Ако се заслушаше 
по-внимателно, можеше да чуеш птиците, които чуруликаха, подскачайки от клон на клон. 
Беше магична долина, чиято красота се криеше в разнообразието от видове, които я обитаваха. Това беше 
място, където мъже и жени, баби, дядовци и деца живееха щастливо, следвайки ритъма на живота и 
сменящите се сезони. 
След училище децата от Долината тичаха по голямата поляна, но преди да започнат играта си те сядаха под 
големия дъб при къщата на Мама Охлюв, известната Здравка Ох, за да се скрият от жаркото следобедно 
слънце. 
Мама Охлюв беше мъдрецът на Долината. Тя беше весела и разговорлива, а възрастта й беше загадка за 
всички. По време на тези следобеди децата играеха, имитирайки горски същества или измисляйки стихчета, 
но онова, което ги вълнуваше най-силно бяха историите за герои и героини! 
Мама Охлюв обичаше да взема участие в техните игри, а децата, любопитни да разберат повече за тайните, 
които тя криеше, често я молеха да им разкаже някоя от своите дълги, заплетени истории. Тя въздъхваше 
тежко и след като тишината се настаняваше сред децата, започваше да разказва със своя тих, спокоен глас. 
Но този ден, Марио, момченце с небесно сини очи, наруши тишината и зададе въпрос, който никой друг не се 
беше осмелил да попита досега:
- Мамо Охлюв, на колко години си, че знаеш всички тези неща? - попита то срамежливо. 
- Малък пакостник, не знаеш ли, че не е учтиво да питаш за годините на една възрастна дама като мен? – 
отговори тя. 
Марио, почервенял от срам, промърмори някакво извинение. Сред смеха на приятелите си, той попита друг 
въпрос:
- Живееш тук от толкова време..., че се чудех дали по твое време училището е съществувало?
- Разбира се, че да! Що за въпрос? А аз обожавах да ходя в него!
- Напоследък на мен не ми допада особено! Съучениците ми се присмиват, защото учителката казва, че все се 
рея в облаците.
- Кажи ми тогава за какво си мислиш, когато не слушаш учителката?
- За света на героите!
- О! Тогава трябва да си щастлив, защото след като чуеш историята, която предстои да разкажа, твоите герои 
вече няма да ти се струват толкова далечни! 
Ще ви разкажа за времето, когато аз бях на вашата възраст и никой не слушаше нас, охлювите. Това беше 
време, в което всички ни се присмиваха, защото бяхме твърде бавни. Когато бях малка, ходенето на училище 
беше истинско предизвикателство! Трябваше да ставам много рано сутрин, за да успея да стигна навреме и 
това беше причина съучениците ми често да ми се подиграват. Когато излизахме да играем на поляната, аз, 
разбира се, бях последната, която успяваше да стигне! В същото време моето бавно темпо ми позволяваше да 
забелязвам неща, които другите, винаги бързащи, не успяваха, и така ден след ден научавах много.  

Дори на Големия събор, където всички се събираха и си приказваха, никой не ни слушаше!  Забележете, 
докато стигнехме, всичко вече беше свършило!
Дълго време бяха вземани недобре обмислени решения. Най-силният налагаше над останалите своя личен 
интерес за сметка на добруването на всички. Дърветата в овощните градини бяха изкоренени, за да се 
направи място за полета с еднакви сортове растения. „Ще видите, ще стане много по-красиво.”, казваха те. 
Новите култури извличаха водата от почвата, докато тя не изсъхна напълно. „Не се притеснявайте”, казваха 
те, „Ние имаме решение!” И те поръсиха със странен сив прах цялата долина. „Ще помогне на почвата.”, 
казваха те.  
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Започнаха да се случват странни неща. Някои от дърветата се разболяха, скоро след като водата, близо до 
селото, стана оскъдна, а това, което остана потъмня. Осъзнахме, че нещо ужасно се случваше на цялата 
долина. 
- Дните на Голямата сивота! – възкликна Марио. 
- Точно така, Марио, бяха ужасни времена за хората ни. Долината на съкровищата загуби своите цветове, 
животните избягаха от страх, земята спря да дава плодове и хората започнаха да се притесняват, че може би 
ще трябва да напуснат домовете си. Сякаш бяхме нападнати от огромно сиво петно. По време на Големия 
събор всички обитатели на долината често говореха за евентуално напускане, докато един ден не беше 
направено изявлението: „ТРЯБВА ДА НАПУСНЕМ ДОЛИНАТА НА СЪКРОВИЩАТА.”
По това време срещнах Еторе и Анита – брат и сестра, които особено харесваха нашата гора и играеха в нея с 
часове. Денят, в който ги срещнах, те бяха дошли да се сбогуват с дъбовото дърво и голямата поляна. Бях там 
и чух Анита да казва хлипайки:
- Еторе, не е честно. Не искам да си тръгвам. Какво ще стане с Долината?
- Не бъди глупава, Анита. Големите са взели решение – трябва да си отидем, Долината изчезва. 
Тогава те ме забелязаха. Анита първа ме поздрави:
- Здравей, Охлювче, какво правиш тук? Чака те дълъг път, трябва да побързаш. 
Казах й, че ние, охлювите, ще останем:
- Ние никога няма да напуснем Долината. Тя принадлежи на нас, а ние на нея. Ще опитаме да предотвратим 
края. 
- Колко смело от ваша страна! – каза Еторe. 
- Всичко е вече изгубено, – унило промърмори Анита. 
- Нищо не е изгубено, докато все още има надежда, – окуражих я аз. 
- Какви мъдри думи, Охлювче. Жалко, че възрастните не мислят така. Може би, растейки, ние губим 
способността си да наблюдаваме всичко наоколо с любопитство. – каза Анита. 
- Растейки, губим способността си да наблюдаваме всичко наоколо с любопитство? – Чувайки тези думи 
разбрах, че заедно ние все още можем да направим нещо. Тази мисъл не хрумна само на мен. Ние се 
спогледахме и в този момент лицата на децата светнаха:
- Знаеш ли начин?
Да, знаех. 
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Глава 2
Дните на Голямата сивота
Трябваше да се справим с Голямата сивота, като възстановим онези елементи на Майката Земя, 
които позволяваха на Долината на съкровищата да прелива от цветове, форми и разнообразие!
Справянето с Голямата сивота означаваше да навлезем в онази част от Долината, където тя вече 
беше нахлула. Трябваше да влезем в Черната гора, където никой не смееше да стъпи. Всички 
тополи бяха еднакви, посадени близко едно до друго и на еднакво разстояние. Беше невъзможно 
да се ориентираме. Нямаше трева, нямаше цветове. Всичко беше сиво. 
Вървяхме в мрака с часове. Бяхме на път да се откажем, когато попаднахме в просека в гъстата 
гора. Някога трябва да е било извор с буйно течаща вода, но сега тя църцореше едва-едва, капка 
по капка. КАП-КАП-КАП.
Останахме с отворени усти, загледани в тъжната картина. Изведнъж глас привлече вниманието ни. 
- Хей, вие! Какво правите там?
- Кой е това? – оглеждайки се попита Анита. 
- Ехо, аз съм тук долу! Приближете се!
- Виждате ли това, което и аз? Това говорещ камък ли е или получавам халюцинации от умората? – 
озадачено попита Еторе. 
- Ако халюцинираш значи ставаме двама. – добави Анита. 
- Какво имате предвид под халюцинации, деца? На приятеля си плужек ли говорите или на мен? Ние 
всички сме част от природата. За какво е цялата тази дискриминация? – отговори камъкът. 
- Не съм плужек! Имам си черупка! – възразих аз. 
- В такъв случай аз не съм камък, а парче от древна, високо ценена скала, но нека не продължавам.
 Струваше ми се, че се нуждаете от помощ, но ако не е така, аз ще се върна и ще продължа да си 
бъда камък, както вие му казвате. 
Частта с древната ценна скала не ми се понрави особено, но поне Еторе беше търпелив. 
- Не, чакай! Съжалявам, но просто не знаехме! – извини се той. 
- Ами ние, КАМЪНИТЕ, знаем доста неща. Нека ти кажа, че съм бил тук още преди твоите баба и 
дядо и техните баба и дядо и техните баба и дядо…. – изглеждаше, че камъкът никога нямаше да 
спре да говори. 
- Извинете, господин Древен камък, знаейки всички тези неща, можете ли да ни кажете къде е 
отишла всичката вода от извора? – възпитано го прекъсна Анита. 
- Бъдете търпеливи, скъпи мои, тъкмо щях да стигна до там. 
- Вероятно, но ние малко бързаме!
- Разбира се, вие младите винаги бързате за някъде! Нека ви дам един съвет. Природата следва 
своето лично време. Ако ми позволите, ще ви помогна. 

След като каза това, камъкът потъна в своя дълбок сън. Явно трябваше да почакаме. 
Минутите минаваха, може би мина цял час и тогава изведнъж нещо сред камъните започна да се 
случва
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- Вижте! – извиках аз.

- Какво? Къде?

- Има нещо написано на скалата. Елате, нека прочетем!

- Но не е на нашия език. – оплака се Анита. 

- Не се тревожи, Анита, не сме сами! Хей, деца! Да, на вас говоря! Какво правите, няма ли да ни 

помогнете?*

Попълнихме буквите и малка рекичка бликна от скалата. 

- БЪРЗО! – извикахме ние щастливо. 

Думата беше ОКОЛНА СРЕДА. 

* За учителя: помогнете на децата да открият „вълшебната дума”.

Напишете някои от буквите на дъската и попитайте децата за липсващите. 

Пример: 

О_ _ _ Н_   С_ _ Д _ 

Глава 3 
Селото на традиционните знания
- Всичко, докоснато от водата, възвърна естествения си цвят. Наблюдавайки тази сцена, сърцата ни 
се изпълниха с радост. Бяхме на правилен път!
- За бога, Охлювче, видя ли какво стана? Спасихме Долината! Трябва да идем да кажем на големите! – 
каза Анита. 
- Чакай, не бързай! Околната среда е важна за щастливото бъдеще на Долината, но не е единственото 
нужно нещо. Все още имаме дълъг път да извървим и много въпроси да зададем. 
- Какво още ни е нужно? – попита Еторе.
- Скоро ще разберем. Както вие самите казахте, трябва да наблюдаваме заобикалящата ни среда с 
любопитство. И ще видите, че природата ще ни помогне, както направи сега. 
- Но тук всичко е еднакво! – каза Анита. 
- Една сутрин призори, докато отивах на училище, чух два лоса да говорят за едно село със скрити 
традиционни знания. Вероятно това е станало заради  Голямата сивота, но ние можем да опитаме да 
го намерим! – казах, за да опитам да ги окуража. 
- Фантастично! И как ще го направим? – саркастично отговори Еторе. - Природата ще ни води. Ние 
само трябва да попитаме - „ПРИРОДО, ПОКАЖИ НИ ПЪТЯ ЗА СЕЛОТО НА ТРАДИЦИОННИТЕ 
ЗНАНИЯ!” – заповяда той, но нищо не се случи.
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- Може би трябва да си по-любезен. – предложих аз. 
- Госпожо Природа, дали бихте могли да ни покажете пътя към Селото на традиционните знания? – колебливо 
попита Анита. 
Малко птиченце с цветни пера започна да кръжи около нас, чуруликайки щастливо и показвайки ни пътя през 
гъстата гора. 
- Колко услужлива е Природата! – беше възхитен Еторе. 
- Както виждаш, нужно е единствено малко любезност. 

 Следвахме веселите песни на птичето, докато не излязохме от дърветата и не се озовахме на някаква пътека. 
От двете страни растяха огромни стръкове царевица, които препречваха погледа ни. Беше трудно да се 
ориентираме, но не след дълго стигнахме до малко селце – селото, за което бяхме слушали. 
Къщите бяха красиви, но безцветни, точно като лицата на селяните, които крачеха по улиците. 
 Прашна дървена табела висеше на една от първите къщи – „Селото на традиционните знания съхранява 
паметта, традициите и културата на своята общност и винаги ще приветства тези, които искат да узнаят 
техния произход, но те трябва да носят правилните въпроси със себе си. ”
 След като зададохме правилните въпроси, за да успеем да опознаем жителите на Селото, лицата им се 
изпълниха с цвят – ризата на фермера отново стана с червени и сини цветове, а униформата на готвача 
възвърна искрящо белия си цвят. 
Къщите обаче все още  бяха сиви…оставаше още едно нещо да се направи!

Глава 4
Хапка ябълка 
Готвачът на селото ни показа пътя, по който трябваше да продължим. Когато му благодарихме и 
помахахме за сбогом, той ни подаде вързоп.
– В случай, че огладнеете -, каза той.
Бяхме вървели по пътеката няколко минути, когато Еторе ме попита:
- Охлювче, сега къде отиваме?
- О, нямам представа, аз следвах вас.
- Ти следваше нас, а ние теб. Къде отиваме?
- Има само един път пред нас. Той все ще ни отведе някъде, – казах аз. 
- Сега на мястото на гъстото царевично поле, през което минахме, идвайки към селото, имаше 
ябълкова градина, също така гъсто засадена и лишена от всякакъв цвят, различен от сивия. Не мога да 
ви кажа колко дълго вървяхме, но пейзажът около нас така и не се променяше. Най-после високо 
дърво с ярко зелени листа разсея монотонността – беше огромен дъб, който се извисяваше 
величествено насред поляната. 
- Вижте там! Можем да се покатерим на дървото, за да видим какво има наоколо! – каза Еторе. 
- Нека идем да видим! – отговори Анита. 
Познавах това дърво и знаех, че нашето пътешествие беше към края си. Сега беше ред на моите 
приятели. 
- Вижте, някакви думи са издълбани на ствола! – извика Анита. – „Никога не спирай да наблюдаваш 
света с любопитство.” – прочете тя. – Това е нашето мото! 
- Знаех си, че ще успеете! – казах щастливо аз. 
- Ако си знаела, защо не каза нищо?
- Ако скоростта ми ме е научила на нещо, то е, че не е важно да стигнеш пръв до финала, важното е 
какво си научил по пътя. 
- И сега какво? – притеснено попита Еторе.
- Еторе, не разбра ли вече? Трябва да попитаме Природата! – приповдигнато каза Анита. 
- Казвайки го, тя почука три пъти по ствола на дървото. ЧУК-ЧУК-ЧУК.
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Лице на възрастна жена се появиха на дървото. 
- Охлювче, удоволствие е да те видя! Кого си ми довела?
- Хайде, деца, не се срамувайте, представете се. – казах аз, за да ги окуража. 
- Ъъ..приятно ми е да се запознаем, госпожо Дъб, аз съм Еторе. 
- А аз съм сестра му, Анита. 
- Много смело да стигнете толкова далеч! Открихте ли значението на околната среда и културата? Това 
са два от елементите, които правят Долината на съкровищата толкова различна. Но все още има нещо, 
което липсва! – каза Дъбът. 
- Хм..нека помислим…
- Е…?
- Съжалявам, но нищо не ми идва на ум. – каза скоро Анита. 
- Дайте ни жокер! 
- Знам, че са ви дали нещо в селото. – предположи Дъбът. 
Ние си спомнихме за вързопа, който готвачът беше така любезен да ни даде и сега за първи път 
нямахме търпение да го отворим. Вътре намерихме ябълки, които бяха различи от тези, които бяхме 
яли досега. Те бяха малки и кръгли, но плоски отгоре и отдолу, жълти на цвят с бледи червеникави 
петънца. 
- Изглеждат вкусни! – каза Анита. 
- Какво чакате? Опитайте ги! Разкажете ми за вкуса им и освежете вече остарелите вкусови рецептори на 
стара дама като мен! – настоя Дъбът. 
След хапка-две…
- Страхотни са! Много са вкусни! – щастливо каза Еторе, 
Анита и Еторе започнаха да описват подробно новото откритие и докато постепенно опитваха от 
ябълките, сивата ябълкова градина изчезна, за да направи място на няколко дървета, разпръснати по 
поляната, отрупани с плодовете, които децата ядяха. 
- Какво се случва? – ахна Анита. 
- Някога на тази поляна имаше дървета, които раждаха този сорт ябълки. Селото на традиционните 
знания внимателно съхраняваше паметта за тях, но…при условие, че винаги ще има някой наоколо, 
който да разпознае вкуса им! – обясни Дъбът. 
- Околна среда, култура и вкус – това е онова, което трябва да се стремим да разберем, освен ако не 
искаме Долината на съкровищата да изчезне. – обясни Анита. 
- Така е, скъпа, но всички трябва да го направят!
- Можеш да го кажеш пак. – пошегува се Еторе. – Извървяхме целия този път, но не осъзнахме, че 
всичко, което трябва да направим е да спрем при готвача на Селото и той да ни приготви нещо вкусно. 
- Не се страхувайте, очаква ви приятна изненада. Почукайте на вратата му на път за вкъщи. – каза Дъбът 
с усмивка. 
- Побързайте, обичам изненадите! – весело каза Анита. 
- Е, какво чакате? Хуквайте натам! – каза Дъбът и се сбогува с нас. 
Като ме видя, че се колебая, Анита ме попита:
- Охлювче, какво правиш още там? Хайде, напредвай!
- Аз вече съм си у дома, смели мои приятели. – отговорих аз. 
Това последно изречение остави слушателите на Мама Охлюв безмълвни. Огледаха се. Значи това е бил 
Великият дъб? Усещайки въпросите, които кипяха в очите им, Мама Охлюв се приготви да завърши 
историята си.
- Анита и Еторе често идваха да ме посетят и сядаха на същото място, на което сте вие в момента. Те 
започнаха да водят свои приятели и скоро гласът ми беше чут от всички общности в Долината на 
съкровищата. Колко отдавна се е случило? Кой би могъл да каже…Сега разбираш ли, Марио? Няма 
смисъл да търсиш герои в някакви измислени светове. Ние самите можем да бъдем героите на нашата 
Земя. Понякога е нужно съвсем малко.
Мама Охлюв завърши историята си и се усмихна на своите слушатели. Тя знаеше добре, че те скоро ще 
се върнат с нови въпроси. Децата се изправиха, казаха довиждане и щастливо изтичаха да играят на 
поляната. Всички…освен Марио, който срамежливо попита:
- Мамо Охлюв, ние все още сме приятели, нали?
- Разбира се, мое малко приятелче. Любопитството е добродетелта на младите…, но никога повече не 
ми напомняй колко съм възрастна!

7



8

with the contribution

Преводът и българската адаптация на публикацията е финансирана по проект 
„ЕКО-ОБЩЕСТВО ЧРЕЗ ХРАНА: ЛИЧНИ ИЗБОРИ СРЕЩУ КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ“ с 
финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия 

механизъм на ЕИП. 
Основната цел изграждане на широка мрежа за развитие на еко-устойчиви хранителни 

решения за климатичните промени.
http://www.slowfood-bg.com/    https://activecitizensfund.bg/ 




