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Въведение

Поемаш си дълбоко дъх и се готвиш да духнеш 
свещичките на тортата за рождения си ден. Стискаш мо-
нета в юмрука си и се готвиш да я хвърлиш в танцуващите 
води на фонтан. Втренчваш се в малкия си брат, докато 
държите двата края на сух ядец и се готвите да дърпате. 
Но какво правиш първо?

Пожелаваш си нещо, разбира се!
Някога чудила ли си се какво се случва веднага след 

като си пожелаеш нещо? Не много, може би ще си помис-
лиш. 

Но грешиш.



Л И Б И  И  У Ч И Л И Щ Н И Т Е  И З Б О Р И2

Защото след това се случва нещо доста неочаквано. 
Всяко отправено желание се превръща в блестящо жела-
телно кълбо, невидимо за човешкото око. Това неоткри-
ваемо кълбо се изстрелва във въздуха и полита в небето, 
отправяйки се към най-светлата звезда в небосвода – ве-
ликолепно място на име Звездоландия. Там живеят звез-
дители, които много приличат на теб и мен, само че кожата 
им блести и косата им искри в уникални цветове. И звез-
дителите притежават вълшебни сили. Те ги използват, за 
да сбъдват добрите желания, защото, когато ги изпълнят, 
се освобождава положителна енергия. А звездителите на 
Звездоландия се нуждаят от тази енергия, за да функцио-
нира техният свят.

В случай че се чудиш, има три вида желателни кълба:
1) ДОБРИ ЖЕЛАТЕЛНИ КЪЛБА. 

Тези желания са положителни и полезни и ид-
ват от сърцето. Те са красиви и искрящи и се 
държат в желателни домове с климатици. Раз-
цъфват във фантастично светещи кълба. Ко-
гато дойде моментът, ги дават на съответната 
чародейка за сбъдване на желанието.

2) ЛОШИ ЖЕЛАТЕЛНИ КЪЛБА. 
Те са за егоистични, злонамерени или отрица-
телни неща. Не искрят. Веднага ги пренасят 
в специален център за съхранение, защото са 
много опасни и не трябва да бъдат сбъднати.

3) НЕВЪЗМОЖНИ ЖЕЛАТЕЛНИ 
КЪЛБА. Тези желания са за неща като све-
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товен мир, лечение на болести и непостижими 
искания, които звездителите не могат да из-
пълнят. Те искрят с невероятно ярка светлина и 
се отнасят в специална зона на желателния дом 
с тъмни стъкла, за да ограничат блясъка, който 
излъчват. Надеждата е, че един ден те може да 
се превърнат в добри желания, за чието сбъд-
ване може да помогнат звездителите.

Звездителите гледат много сериозно на изпълняване-
то на желания. Има специално училище на име Звездна 
академия, която приема само най-добрите и най-умните 
звездители момичета. Те учат усилено четири години и 
когато се дипломират, са готови да потеглят за Желандия, 
за да помогнат за сбъдването на желания. Откакто свят 
светува, само на завършилите училища за сбъдване на 
желания се разрешава да пътуват до Желандия. Нещата 
обаче се променят драстично.

Прочети останалата история...



Пролог

СВРЪХСЕКРЕТНО ХОЛОСЪОБЩЕНИЕ
(Предупреждение: Този доклад ще изчезне пет

секунди след като бъде прочетен.)

ДО: Лекторите гости на Стар Дарлингс
 Професор Маргарет Дюмар
 Професор Долорес Рей
 Професор Илюмия Уикс
 Професор Илара Урса
 Професор Лукреция Делфинус
 Професор Евгения Брайт
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КОПИЕ ДО:  Лейди Кордиал,  
директор по приема на 
ученици

ОТ: Лейди Стела, директор
ОТНОСНО:  Актуализация  

за Стар Дарлингс

До всички:
Пиша ви, за да ви уведомя, че операция Стар  

Дарлингс е стартирана и в ход! Моята теория – 
че ако млади звездители изпълняват желанията 
на млади желатели, това ще доведе до по-голямо 
количество желателна енергия – е правилна.

Имам обаче една добра и една лоша нови-
на. Добрата новина е, че първата мисия беше 
успешна и събрахме значително количество 
желателна енергия. Лошата новина е, че имаше 
засечка в първоначалното разпознаване на же-
лателя и количеството желателна енергия, което 
беше събрано, не беше толкова голямо, колкото 
очаквахме.

Какво научихме от това? Ясно е, че трябва 
да продължим старателно да подкрепяме и обу-
чаваме нашите чародейки Стар Дарлингс, за да 
може останалите единайсет мисии да протекат 
безпроблемно и да успеем да съберем колкото е 
възможно повече желателна енергия.

Кога ще бъде следващата мисия и коя чаро- 
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дейка ще бъде избрана? Само времето ще по-
каже. Но аз съм предпазливо оптимистично на-
строена, че операция Стар Дарлингс ще бъде 
успешна.

Благодаря ви за помощта. И за дискрет-
ността ви.

Звездно ваша,
Лейди Стела



За авторите
Шана Мълдун Запа е дизайнер на бижута и пи-

сателка. Родена е и израснала в Лос Анджелис. Шана 
създава Стар Дарлингс с безкрайно въображение, страст 
да вдъхновява положителни чувства чрез множеството си 
художествени усилия и знанията си за модата. Тя и съ-
пругът э Ахмет Запа си сътрудничат в „Стар Дарлингс“ 
особено заради своето вълшебно момиченце и най-голямо 
вдъхновение Хало Виолета Запа.

Ахмет Запа е автор на бестселърите „Защото аз 
съм твоят татко“ и „Магическите мемоари на могъщия 
Макбезстрашни“ в класацията на „Ню Йорк Таймс“. Той 
пише сценарии и е продуцент на филми и телевизионни 
шоута и. Обожава палачинки, еднорози и да прави смеш-
ни гримаси на Хало и Шана.


