
Имало едно време един ба-
рон, който много обичал да пъ-
тува . Не искал да живее обик-
новения живот на обикновени-
те хора и не само мечтаел, а и 
живеел мечтите си . Разбира се, 
не бил сам, имал си помощни-
ци, които винаги били редом с 
него в приключенията, насър-
чавали го, подкрепяли го, били 
негови верни другари . И това 
не били какви да е приключе-
ния, а съвсем необикновени!

Малко хора са успели да се 
измъкнат от блатото, издърп-
вайки се за плитката на перука-
та си . Или са яздили оръдие, да 
не говорим да разсечения на 
две половини кон или за извън-
земните, които гонят собстве-
ните си глави – странни, забав-
ни и необикновени приключе-
ния . Заслужава си да бъдат спо-
делени .

Това е направила Бисерка 
Колевска и то не как да е, а по 
достоен за паметта и живота на 

барона начин . Невероятните 
декори и прекрасните костю-
ми са дело на Свила Величкова 
и те в най-голяма степен до-
принасят да се случи чудото, 
което наблюдавахме в театър 
„Ваш какаш“ на 5 ноември на 
премиерата на приказката . 
Няма и какво друго да кажем, 
освен че спектакълът е вълну-
ващ, изненадващ, забавен, 
притежава всичко, необходи-
мо за един приятен семеен от-
дих . Който не вярва, да дойде 
да провери!

По историята на барон 
Мюнхаузен са създадени мно-
жество игрални и анимацион-
ни филми, съществува даже и 
компютърна игра . Леген дар-
ният барон е известен в цял 
свят, а около образа му са съз-
дадени множество истории . 
Той обаче е не само плод на 
авторска фантазия, а е живял и 
действително .

От унгарски Светла Кьосева
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