Kuniboo спира времето
Малкият енот Kuniboo играеше в градината, когато
изведнъж до него кацна красива пеперуда. Той разгледа с
любопитство красивото насекомо и си спомни как веднъж
негов приятел му разказа, че пеперуди има само през
лятото – също като цветята в градината и сладоледа, който
продават на градския басейн. Kuniboo се замисли. „Винаги
трябва да е толкова хубаво, както сега през лятото. А за
да е винаги лято, аз трябва да спра времето“, реши той.
Веднага му хрумна страхотна идея. „Ако нямаме часовници,
времето ще спре и ще бъде вечно лято. „
Kuniboo влезе в къщата и издърпа щепселите на всички
електронни часовници. Тези, които не успя да изключи,
просто скри под леглото. Скри будилника от спалнята,
малкия часовник от кухнята, радиочасовника от банята –
не пропусна нито един. Работата беше по-изтощителна,
отколкото очакваше и той реши да полегне, за да си
почине малко. И без това вече разполагаше с всичкото
време на света.
Когато се събуди, го очакваше изненада: тежки, тъмни
облаци бяха надвиснали в небето, а по прозорците удряше
силен дъжд . „Как може да притъмнее така, когато лично
спрях времето“ попита Kuniboo и се зачуди къде ли може да
е сбъркал.

Нямаше възможност да разсъждава повече по въпроса,
защото на вратата почукаха двама от неговите приятели ,
които го гледаха въпросително. „Здравей Kuniboo. Просто
искахме да видим дали вече не е време за любимото ни
детско по телевизията. Случайно да знаеш къде изчезнаха
всички часовници?“ „Съвсем случайно знам“, каза Kuniboo и
има разказа целия си план как да спре времето.
„Вечно лято? Страхотна идея!“, възкликна един от
приятелите му и продължи недоволно „Не си забравил,
че моят рожден ден е през есента, нали?“ „А моят е през
пролетта“, допълни другият. „А моят е през зимата“,
измърмори тихичко Kuniboo, но така, че никой да не го чуе.
„Е, добре“, каза той великодушно. „В такъв случай, няма да
спирам повече времето“. Въпреки проваления план, Kuniboo беше доволен. Затова влезе в кухнята и взе от фризера
сладолед за всички. Защото, щом не може да има вечно
лято, поне може да се наслади на остатъка от това.

