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героите:









Фанатазия беше, сладка фантастична земя. Всичко във Фантазия беше вкусно, много вкусно. Дърветата бяха шоколадови, плодовете по тях - 
шоколадови бонбони, тревата - пухкав захарен памук, реките - сладки смутита, а всички къщи - от мед и шарени джинджифилови бисквитки. В тази 
вкусна земя често можеха да се срещнат красиви еднорози. 

В невероятната Фантазия живееха хора-храни, само вкусни храни като Хот дог, Хамбургер, смути, пържени картофи, разнообразни торти, бисквити 
и сладолед. 



Недалеч от Фантазия живееше Злият готвач. Той беше ужасен гигант. Живееше в огромна, мръсна, къща, направена единствено от люти 
чушки. Злият готвач се хранеше само с люта и горчива храна. Когато кихаше, кихаше светкавици и огън. Къпеше се в гигантска вана с лют 
сос и най-много от всичко искаше да превземе Фантазия. 



И така, един ден Злият готвач реши да започне жестока война. Приготви големи бомби от много лют сос и просто заля Фантазия. Всичко 
във Фантазия стана люто, ужасно и грозно. Фантазия вече не беше вкусна. Нищо във Фантазия не беше както преди. Всички вкусни хора-
храни се бяха превърнали в развалени, люти, грозни храни. Всички бяха нещастни и болни. Никой не можеше да помогне на всички жители 
на Фантазия, освен ... Добрият готвач. 



Но Добрият готвач живееше много далеч - в Приказната зема, зад Забранената гора. Забранената гора беше странно място - имаше гранати 
от черен пипер. Злият готвач ги беше разхвърляля навсякъде. Там живееха лоши, опасни и луди същества - тролове, лоши магьосници и 
дракони и пияни бебета. В реките течаха вино, ракия и уиски с 96% алкохол. Наистина неприятно и ужасно място. 



Добрият готвач живееше чак зад Забранената гора, в Приказната земя.  
Приказната зема беше просто много красива земя - с истински дървета, планини, реки, много слънце. Въздухът беше чист, небето - красиво 
синьо, дърветата - зелени, реките - чисти и искрящи, а слънцето грееше всеки ден и през зимата, и през лятото. Имаше и море. Там, в 
Приказната земя, живееше Добрият готвач и само той имаше начин да помогне на Фантазия. 



Но как да стигнат до Приказната земя? Едиственият начин да преминат през Забранената гора беше с тунел отдолу. Захванаха се и 
изкопаха дълъг тунел под ужасната, Забранена гора. Накрая, след дни труд, стигнаха до Добрия готвач. 



Добрият готвач имаше вълшебни продукти и чисти подправки. Успя да приготви вълшебен сос и го сложи в огромен маркуч и напръска 
омагьосаната гора и Фантазия. Изведнъж лошата магия се развали и всички станаха добри и сладки. Пияните бебетата бяха спасени. Хот 
дог, хамбургер, Смути, джинджифиловата бисквита и сладолед бяха много щастливи и отново вкусни. 



Фантазия отново беше най-вкусната, фантастична земя! 



край


