
Всички права запазени. Нито книгата като цяло, нито части от нея могат да бъдат 
възпроизвеждани под каквато и да е форма.

Оригинално заглавие на поредицата  Xiao Gong Zhu He Ai Ba Ba (An Unusual Princess)

Книга 1 Bu Xun Chang De Nu Hai 
Книга 2 Mei Li De Gong Zhu Qun

Книга 3 Le Yu Zhu Ren De Gong Zhu 

Copyright © by Wu Meizhen, Children’s Fun Publishing Co., Ltd and Posts & Telecommunications Press
Илюстрации © Chen Wen

Илюстрация на корицата © Hua Er Qing Tian

Превод от английски Анна Стоева
Редактор Вихра Василева
Коректор Илияна Жотева

Издава „Егмонт България“
1000 София, ул. „Христо Белчев“ 21

www.egmontbulgaria.com

Отпечатано в „Инвестпрес“ АД, София, 2012
ISBN 978-954-27-0688-5



ПРИНЦЕСА / СИСИПРИНЦЕСА / СИСИ
Сиси е малко момиченце, 
чиято любима приказка 
е „Снежанка и седемте 
джуджета“. Тя обича да 

носи хубави дрехи, а 
от баща си знае, 
че винаги тряб-
ва да се държи 

като „истинска 
принцеса“.



ГОСПОЖА ГОСПОЖА 
ТОНГТОНГ

Известна като бивша 
съпруга на професора, 

госпожа Тонг всъщност е 
зла вещица под прикритие. 
Играе ролята на мила жена 
със завиден талант, затова 

пък не я бива особено 
в избора на дрехи и 
в изкуството на 

грима.

ПРОФЕСОР ПРОФЕСОР 
ДЗЯНДЗЯН

Бащата на Сиси е бо-
гат и ексцентричен 
университетски пре-
подавател и изобре-

тател. Често пъти той 
е толкова погълнат от 

изобретенията си, че за-
бравя да се облече както 

трябва или дори да среше 
косата си.



ХУБАВЕЛКОХУБАВЕЛКО
Въпреки името, което носи, Хуба-
велко съвсем не е толкова хубав! 
Когато пристига в града, той 

започва работа като 
градинар в университета 

на професор Дзян.

ки името, което носи, Хуба-
съвсем не е толкова хубав! 
то пристига в града, той
апочва работа като
инар в университета
а професор Дзян.

ВАРТОЛОМЕЙВАРТОЛОМЕЙ
Син на професор Дзян и 

полубрат на Сиси. Вартоломей 
е одрал кожата на баща си 
и също като него обича да 
изобретява нови неща. Да 

поправя старите си играчки и 
дори телевизора за него е като 
детска игра. Разхвърляната му 
стая почти винаги е пълна 

с всевъзможни   
чаркове.



УИЛОУ ЯНУИЛОУ ЯН
Уилоу Ян е хубаво 

и умно момиче от детската 
градина на Сиси. Тя е много 
завистлива и не харесва 

Сиси.

ОУЕНОУЕН
По-големият 

братовчед на 
Кейтлин, който по 
някаква странна 
причина прилича 

много на Сиси. 
Оуен е докторант 
в университета, в 
който живее Сиси. 
Той е надежден и 
отговорен, а освен 
това има и голямо 

чувство за 
хумор.
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Сиси Сиси 
гледа филми гледа филми 

в главата сив главата си

Винаги, когато 
Сиси гледаше „Сне-
жанка” в главата 
си, сцените бяха 
също толкова хуба-
ви, колкото и в са-
мия филм. Въпреки 
това тя внасяше 
някои дребни про-
мени в сюжета и 
всеки път влизаше 
в една от ролите. 
Коя роля ли? Роля-
та на Снежанка, 
разбира се!
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Чудесен нов домЧудесен нов дом
За шестия си рожден ден Сиси получи чисто нова стая, обзаве-

дена така хубаво, сякаш е палат. Стените бяха боядисани с цвета 
на бледожълт ечемик, а бюрото, лавиците и пода бяха от истин-
ско дърво. Таблата на леглото беше украсена с драперия от обто-
чен с дантела воал на бледозелени и кафяви ивици, а на пода имаше 
три пухкави тъмнозелени възглавници. 

Сиси беше много емоционално момиче. Зелените и кафявите 
оттенъци в стаята є я караха да се чувства така, сякаш вдъхва 
уханието на гората. През кръстосаните дървени решетки на про-
зореца от стаята се откриваше изглед към дълга редица потънали 
в зеленина камфорови дървета в двора на университета отдолу. 
Винаги, когато заставаше на прозореца, Сиси имаше усещането, че 
се потапя в наситенозеления им цвят.

Новата им къща баща є бе купил от университета, в който 
работеше като професор. Той реши да остави на Сиси стаята с 
най-хубавия изглед и є позволи да я декорира, както си пожелае. А 
Сиси бе заявила, че иска да се чувства в стаята си така, сякаш се 
намира в самото сърце на гората. Любимата є приказка беше „Сне-
жанка“ и когато гледа за първи път едноименния филм на „Дисни“, 
той остави дълбоко впечатление в нея. От мига, в който видя 
прекрасната зелена гора, тя започна да сътворява фантастични 
цветни истории в главата си ...

Веднъж учителката на Сиси от детската градина каза на баща 
й, професор Дзян, че дъщеря му е най-тихото момиче в групата. 

− В известен смисъл е хубаво момичетата да бъдат тихи – 
днешните момиченца стават все по-шумни. Но все пак вашата 
Сиси е твърде тиха!

Учителката се оплакваше и от това, че Сиси имала навика да 
седи на чина си, отнесена в мечти. Жената бе казала:
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Част първа

− Тя не ме чува, като я повикам. А когато децата отидат да 
играят навън, все седи сама на една люлка, сякаш е в друг свят. Дъ-
щеря ви наистина е доста самотно дете.

Същия ден, когато баща є я взе от входа на детската градина, 
той я чукна нежно по нослето и я попита мило:

− И така, моя малка Принцесо. За какво толкова мислиш по цял 
ден?

− Просто гледам филми, татко! – отвърна тя.
− Какво? Гледаш филми ли? Но къде ги гледаш?
Сиси посочи към главата си. А сетне, изпитвайки леко смуще-

ние, додаде:
− Гледам филмите ето тук вътре. Сама си ги пускам.
− А какви филми гледаш?
− Гледам... гледам „Снежанка“.
Изпитала отново смущение, Сиси наведе глава и се втренчи в 

обувките си от бяла кожа.
Винаги когато Сиси гледаше „Снежанка“ в главата си, сцените 

бяха също толкова хубави, колкото и в самия филм. Въпреки това 
тя внасяше някои дребни промени в сюжета и всеки път влизаше в 
една от ролите. Коя ли? Ролята на Снежанка, разбира се! Но това 
беше най-съкровената тайна на Сиси.

Баща є се засмя високо и не попита нищо повече. Той пое мъ-
ничката є мека ръчичка в своята голяма десница. Ей ги на двамата: 
един голям мъж и едно малко момиченце, запътили се бавно към 
дома.

Едно доста странно семействоЕдно доста странно семейство

В действителност Сиси беше само прякор. Професорът бе 
решил да я кръсти Принцеса. Повечето хора вероятно биха 
описали бащата на Сиси като „смахнат учен“. Той беше 
висок, сериозен мъж, който ходеше леко прегърбен, а ко-
сата на слепоочията му бе започнала да се прошарва. 
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Говореше рядко, но когато това се случваше, звучеше изключител-
но строго и повечето студенти се бояха от него.

Всъщност на Сиси є се струваше, че дори и майка се страхува 
малко от него. Но не и Сиси. От всички хора на света тя беше 
единственият човек, с който баща є се държеше наистина при-
ятелски. Можеше да се каже дори, че я бе разглезил. Освен това 
обичаше да я нарича „моята малка Принцеса“.

Откакто се помнеше, Сиси чуваше възрастните наоколо да го-
ворят за нейното „доста странно семейство“. Освен че наричаха 
баща є „необщителен и смахнат учен“, те коментираха и факта, 
че бил с цели двайсет години по-възрастен от майка є. При това 
отбелязваха, че майка є продължавала да се облича като отрасна-
ла на село беднячка, въпреки че баща є бил богат университетски 
преподавател, направил множество успешни открития.

Един ден, по някаква странна причина неколцина възрастни 
дами, които живееха наблизо, попитаха Сиси дали родителите є 
спят в отделни стаи. Ако не беше особеният израз на лицата им, 
тя би била напълно откровена с тях. Би им обяснила, че нощем 
винаги спи с майка си, а баща є нощува в кабинета си. Въпреки че по 
онова време беше само на пет години, Сиси беше сигурна, че долавя 
нещо странно във въпросите на възрастните дами. Ето защо им 
отвърна съобразително:

− Не знам!
Тогава възрастните дами я погледнаха и възкликнаха какво глупа-

во малко момиче била.

Какво каза Джефри СуКакво каза Джефри Су

Когато премина в последната група на детската градина, от 
съучениците си Сиси научи още слухове за семейството си. Много 
от тях имаха близки, които работеха в университета, и може би 
децата просто повтаряха онова, което чуваха от своите роди-
тели, баби и дядовци.



13

Част първа

− Сиси, знаеш ли, че майката ти всъщност е ваша прислужница! 
– рече є Джефри Су.

− Боже мой! – възкликна Коко Лин, щом чу думите му. – Как може 
прислужницата да ти е майка!

Джефри Су обясни на Коко Лин, че за това имало съвсем просто 
обяснение. Когато прислужницата се омъжила за бащата на Сиси, 
тя станала нейна майка!

Коко Лин ококори очи и попита Сиси:
− Това вярно ли е?
В този миг Сиси се ядоса. Тя стрелна Джефри Су със заплашите-

лен поглед и му рече:
− Ако продължаваш да говориш глупости, ще кажа на учителка-

та!
− Но това не са глупости. А самата истина! – отвърна невинно 

Джефри Су. – Като се прибереш, можеш да питаш родителите си!
Когато се върна у дома този ден, Сиси не зададе никакви въпро-

си, но затова пък започна тайно да наблюдава майка си. Ден след 
ден майка є запълваше времето си най-вече с премитане на пода, 
пране и готвене. Сиси знаеше, че денем майките на много други 
деца ходят на работа. А съботите и неделите те обличаха най-
хубавите си дрехи, улавяха децата си за ръка и отиваха на пазар със 
своите съпрузи. И тогава цялото семейство се разхожда заедно по 
улицата, а видът им излъчва пълно щастие.

Майката на Сиси обаче винаги се обличаше съвсем простичко 
и никога не излизаше заедно с баща є. Понякога той водеше Сиси с 
колата в парка или пък да хапнат пица. А в случай че Сиси пожела-
еше майка є също да дойде с тях, на лицето на жената веднага се 
изписваше тревога. Тогава баща є се прокашляше сухо и казваше:

− Сиси, майка ти има още домакинска работа за вършене!
„Мама наистина прилича малко на наша прислужница“ – 

рече си Сиси. Тази мисъл я накара да се почувства ужасно
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Каква Каква 
е връзката е връзката 

между кралица-между кралица-
та и дворцо-та и дворцо-

вата прислуж-вата прислуж-
ница?ница?

`

По пътя за дома 
бащата на Сиси не 
я попита повече 
защо е наранила 
Джефри Су. Вмес-
то това просто 
є   рече: „Сиси! 
Днес не си се дър-
жала на нужната 
висота. Такова 
поведение не под-
хожда на една 
принцеса.“
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Част първа

Коя е майката Коя е майката 
на Принцесата?на Принцесата?

През втория срок най-голямата група в детската градина започ-
на уроци по правопис. Един ден децата научиха как се пише думата 
П-Р-И-Н-Ц-Е-С-А.

− Случайно тази година в групата имаме ученичка, чието ис-
тинско име също е Принцеса. Знаете ли коя е тя? – попита с усмив-
ка учителката по английски.

− Сиси! – извика веднага едно от децата.
− Точно така! – отвърна учителката.
− Уау! – възкликнаха изненадани учениците.
След часа малкият бъбрив Джефри Су се спусна към Сиси и по-

чна да се заяжда с нея, както обикновено.
− Ей! Ако ти си принцеса, значи баща ти е негово величество 

кралят! Ами майка ти? Каква е тя в този случай?
Макар и много любопитна, Коко Лин загряваше малко бавно.
− Какво за майка й? – попита нетърпеливо тя. – Какво имаш 

предвид? Казвай бързо!
− Ами... щом като бащата на принцесата е крал, каква според 

теб е майка й? – подсказа є той.
− Ъ... кралица! – Коко Лин изглеждаше много доволна заради бър-

зата си реакция.
− Добре. Да приемем, че си права, но каква е тогава прислужни-

цата на краля?
− Ами... слугиня? – извика въодушевено за втори път Коко Лин.
− Е, Сиси, какво е чувството майка ти да е слугиня и кра-

лица едновременно? – попита Джефри Су и я погледна право в 
очите.

Коко Лин все още не разбираше напълно за какво гово-
ри Джефри Су. Въпреки това обаче видя съвсем ясно 
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как Сиси пристъпи към Джефри Су, вдигна дясната си ръка и одра 
лицето му с нокти!

Учителката не харесва СисиУчителката не харесва Сиси

Джефри Су стоеше като вцепенен, когато Сиси се обърна и из-
лезе от стаята. 

− Ужас! – извика неочаквано Коко Лин, сочейки към лицето на 
Джефри Су. От дясната страна на бузата му личаха две следи от 
нокти, подобно на две миниатюрни алени трамвайни релси. При 
това имаше и кръв...

− Ужас! – нададоха вик няколко момичета. Джефри Су погледна 
надолу. Щом видя кръвта по блузата си, той извика уплашено и се 
разплака.

След като успя да успокои Джефри Су в медицинския кабинет, 
учителката тръгна да търси Сиси, за да разбере какво се е случило. 
Сиси обаче стискаше силно очи и мълчеше. В това време Коко Лин 
разказа на учителката как Джефри и Сиси си говорели за крале и 
кралици, но изведнъж Сиси се ядосала и издрала лицето на Джефри.

Учителката попита Сиси дали казаното от Коко Лин е вярно, 
ала момичето продължи да стои със затворени очи, отказвайки да 
проговори. Тогава учителката се ядоса.

− Чуй ме добре, Принцеса! Това, че баща ти е богат човек, не те 
прави по-специална от другите! Ясно е като бял ден, че ти си едно 
много разглезено дете!

В интерес на истината, учителката никога не бе изпитвала 
особена симпатия към Сиси. Първо, бащата на момичето не беше 
така щедър както останалите родители, които от време на 
време є доставяха удоволствие, като є даваха малки подаръчета. 
Всъщност тя не бе получила дори един-единствен подарък от ба-
щата на Сиси. Освен това той нямаше навика да є прави компли-
менти за разлика от другите родители, които понякога є казваха: 
„Днес изглеждате прекрасно, госпожо!“ Вместо това, когато ид-
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ваше да вземе Сиси от детската градина, най-много се сещаше да 
издума едно просто „благодаря“.

Един ден, когато групата бе притихнала по време на следобедния 
сън, а Сиси лежеше със затворени очи, но без да спи, тя успя да чуе 
един разговор между учителките на нейната и на по-малката група.

− Убедих се, че с колкото повече пари разполага един човек, тол-
кова по-стиснат е той. Знам със сигурност, че бащата на една от 
моите ученички има няколко изобретения, които е регистрирал 
на свое име. Той получава дял от печалбите винаги, когато фабри-
ката продаде някой от създадените от него продукти. Предста-
ви си само колко е богат! Но от мен да знаеш, това е най-стисна-
тият човек, който можеш да видиш!

Въпреки че учителката не спомена името на този богат човек, 
Сиси изобщо не се съмняваше, че говори за баща є.

Една истинска принцесаЕдна истинска принцеса

Затова, че Сиси бе издрала лицето на Джефри Су, баща є тряб-
ваше да изтърпи едно сурово мъмрене от страна на учителката. 
Той слушаше мълчаливо, докато учителката излагаше подробно-
стите около простъпката на дъщеря му.

Когато учителката най-сетне спря да говори, бащата на Сиси 
є каза, че наистина съжалява. След това се приближи към място-
то, където стоеше Сиси, и като я улови за ръката, рече строго:

− Сиси, моля те върви да се извиниш на Джефри.
Джефри Су стоеше заедно с баща си на вратата на класната 

стая. От едната страна на лицето му беше залепена голяма ле-
пенка. Когато се приближи към тях, Сиси чу, че бащата на Дже-
фри се кара на своя пострадал син.

Сиси въздъхна от облекчение. Ако вместо това бе дошла 
майката на Джефри, баща є със сигурност нямаше да се 
отърве толкова лесно. Както бе очаквала, бащата на 
Джефри Су ги поздрави топло, след което се извини за 
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поведението на сина си:
− Не се съмнявам, че вината е била на Джефри. Понякога той се 

държи наистина лошо!
С нещастен израз на лицето Джефри Су наведе глава, а от очи-

те му закапаха сълзи. На Сиси є дожаля за него и му рече:
− Съжалявам, Джефри. Не биваше да те наранявам. Ще можеш ли 

да ми простиш? – Джефри вдигна към нея пълен с изненада поглед. 
Но Сиси додаде решително – Моля те обаче занапред да не гово-
риш такива глупости.

− Професор Дзян, дъщеря ви е изключително зряла за възрастта 
си – заяви учудено бащата на Джефри Су. – Сигурно взима пример 
от вас!

− Нищо подобно! Нищо подобно! – Сиси чу баща си да отвръща 
със сподавен смях. Рядко му се случваше да се смее или да се кикоти. 
Изглежда обаче, думите на мъжа срещу него му доставиха такова 
удоволствие, че не можа да сдържи смеха си.

По пътя за дома бащата на Сиси не я попита повече защо е на-
ранила Джефри Су. Вместо това просто є рече: 

− Сиси! Днес не си се държала на нужната висота. Такова поведе-
ние не подхожда на една принцеса.

Въпреки че не обели нито дума в отговор, Сиси добре съзнаваше, 
че една принцеса не бива да използва ноктите си, за да наранява с тях 
другите. Тогава какво за бога да стори въпросната принцеса, когато 
хората се държат зле с нея? Между другото, Снежанка едва не бе умря-
ла, когато злата є мащеха я отрови. И какво бе сторила тя в замяна?

„Абсолютно нищо“ – помисли си Сиси. Когато Снежанка се омъ-
жи за Принца, нейната зла мащеха се чувстваше прекалено неловко, 
за да погледне когото и било в очите. Тя избяга вдън горите и ни-
кога вече не посмя да се покаже пред хората.

− Моя малка принцесо – рече накрая баща є. – Помни, че каквото 
и да говорят за теб хората – дори да е нещо унизително – винаги 
трябва да се държиш като принцеса. Само тогава можеш да бъдеш 
истинска принцеса.
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Стаята Стаята 
на майката на майката 

на Сисина Сиси

След обяда баща-
та на Сиси отиде 
в стаята си да 
подремне. Облякла 
нощничка за следо-
бедния сън, Сиси 
се прокрадна боса 
в стаята на майка 
си. Видя я да седи 
на ръба на леглото 
и да плете.
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Трима самотнициТрима самотници
След като Сиси се бе преместила в новата си стая, която є 

напомняше за гората, тя вече нямаше нужда да спи при майка си. 
Имаше си лично мекичко легло и завивка с картинки на Снежанка и 
седемте джуджета. 

Новият дом на Сиси беше много по-голям от предишния. Има-
ше повече стаи и затова вече не се налагаше баща є да спи в каби-
нета си. Майката на Сиси също разполагаше със собствена спалня, 
най-тясната в къщата. Беше наполовина по-малка от стаята на 
Сиси и значително по-просто обзаведена. Всъщност дори не беше 
особено хубава.

Изведнъж Сиси си спомни странния израз на лицата на онези 
възрастни дами, които я бяха попитали дали майка є и баща є 
спят в отделни стаи. Както и всички онези странни неща, които 
Джефри Су бе казал за това, че майка є приличала на домашна при-
служница. Замисли се също и за думите на Коко Лин за най-малката 
стая в нейната къща, която наричали „слугинската стая“.

Въпреки че се опитваше да съедини тези късчета информация 
в съзнанието си, Сиси не успя да получи ясен отговор на въпроса 
какво означава всичко това. По тази причина се почувства силно 
объркана.

На обяд всичко си беше по старому. Тримата с майка є и баща є 
седнаха заедно и се нахраниха мълчаливо. Този път обаче тишината 
неочаквано бе нарушена от Сиси:

− Мамо, ако искаш, би могла да спиш в моята стая.
Като чу това, майката на Сиси, която бе погълната от обяда 

си, се изненада:
− Ами, аз... не... по-добре не – отвърна тя.
Баща є също не беше съгласен.
− Сиси – подхвана той. – Когато расте, всяка принцеса трябва 
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да спи сама. – Гласът му звучеше нежно, но твърдо.
След обяда бащата на Сиси отиде в стаята си да подремне. 

Облякла нощничка за следобедния сън, Сиси се прокрадна боса в 
стаята на майка си. Видя я да седи на ръба на леглото и да плете. 
Щом я забеляза, майка є се изненада.

− Шшт! – Сиси притисна показалец към устните си, давайки 
знак на майка си да запази мълчание. После седна на леглото до нея и 
обви ръце около раменете є. – Много ти благодаря, мамо, за всичко, 
което правиш за мен.

Майка є остави плетивото, погледна я и се засмя. Видът є изда-
ваше изненада, но също и задоволство. Тогава Сиси осъзна, че кога-
то двете бяха сами, майка є не изглеждаше толкова нервна. 

− Мамо, защо се боиш от татко? – попита я тя.
Майка є подхвана отново плетивото с думите:
− Сиси, баща ти е мил и добър човек. Освен това работи мно-

го. Така че имаш голям късмет с него.
„Да, знам, че е най-страхотният баща на света – помисли си 

Сиси. – Но, изглежда, всички останали се страхуват от него – дори 
и мама.“

Трима самотни хораТрима самотни хора

Понякога Сиси имаше чувството, че тримата с майка є и баща 
є са много самотни. По едно време тя изпитваше силна завист 
към съучениците си, които имаха баби и дядовци, защото всич-
ки баби и дядовци, които познаваше, изглеждаха страшно мили. 
Понякога си представяше, че един ден нейните собствени баба 
и дядо ще се появят на входа на детската градина, дошли да я 
вземат. Но от баща си знаеше, че са починали.

− Преди да се родя ли умряха? – попита го един ден Сиси.
− Да – отвърна спокойно той.
− Колко време преди да се родя?
− Много, много преди това. Тогава бях още в начал-
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ното училище.
− Но кой се грижеше за теб, след като умряха?
− Никой. Трябваше сам да се грижа за себе си.
После є обясни, че след като дядо є починал, се наложило да 

напусне училище и сам да си изкарва прехраната. Почнал работа 
в дома на един богат човек. Разказа й, че богаташът бил толко-
ва зает с делата си, че често отсъствал от къщи. Човекът имал 
кабинет, пълен с книги, и вечер баща є се промъквал тайно вътре 
като прекарвал нощта в четене.

Като научил за това, богаташът изобщо не се ядосал. Дори на-
против, погрижил се бащата на Сиси да получава по-малко работа, 
за да му остава време за книгите. По този начин баща є успял да 
вземе съвсем сам приемните изпити за университета.

− А какво стана с онзи богат човек, татко? Къде е сега той? – 
попита Сиси с растящо любопитство към миналото на баща є.

− Почина преди много години – отвърна с въздишка професо-
рът, сякаш онзи човек му липсваше. 

На Сиси є дожаля за баща є. Хората, държали на него, не бяха 
вече между живите и той бе останал сам. При тази мисъл на Сиси 
є се доплака.

− Ами мама? И тя ли беше сираче? – попита момичето.
− Да.
− Нищо чудно, че нямам никакви роднини! – рече с въздишка 

Сиси.
− Но нали в детската градина имаш добри приятели?
− Не, нямам – отвърна решително Сиси, поклащайки глава.
Ненавиждаше начина, по който Джефри Су и Коко Лин посто-

янно говореха за семейството є. Глупавата Коко Лин често є зада-
ваше неудобни въпроси, като например: „Имам чичо, който живее 
в Америка. А ти имаш ли чичовци, Сиси?“ Или пък: „Леля ми е мно-
го красива. И е танцьорка. Ами твоите лели, Сиси? Защо никога не 
съм те чувала да говориш за тях?“

Тъй като никакви роднини не бяха им идвали на гости, преди 
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шестия си рожден ден Сиси дори не знаеше какво представлява 
една леля или пък чичо.

Отчасти, за да избегне подобни въпроси, Сиси се стараеше да 
стои настрана от съучениците си. Но имаше и друга причина и тя 
беше, че според Сиси те се държаха малко детински.
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