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Какво знам за този автора: Йордан Радичков е роден на 24  октомври 

1929 г. в Монтанско . Работи като кореспондент (1951) и редактор (1952-

1954) във вестник „Народна младеж“, редактор във в-к „Вечерни новини“ 

(1954-1960) и в „Българска кинематография“ (1960-1962), редактор и 

член на редакционната колегия на вестник „Литературен фронт“ (1962-

1969). През 1947г. Завършва гимназията в Берковица. 

Какво друго съм чел от този автор: Аз досега не съм чел нищо от този 

автор, но неговият стил ми харесва и бих прочел още нещо негово.

За какво се разказва в книгата: В тази глава,,Странно летящи“ се 
разказва как един селянин видял едни странно летящи птици около 
него. Когато застанали над една чиния тя полетяла като ракета. Жена 
му не му повярвала. Те помагали на селяните като отваряли вратите 
или поднасяли столове, дори и да нямали нужда. Обаче  селяните 
видяли, че има животни като бълхи които ги шпионирали. Хванали ги, 
но скоро ги пуснали. Те се смеели, че като отишли в градовете дори с 
ракети не ги хванали.



Какво ми харесва и какво не в тази книга: В тази глава, не всъщност цялата 

книга ми хареса.Аз нямам никакви забелешки.От първата глава (Верблюд) до 

последната (Дърворезачка) всичко ми хареса, заради фантазията.

Главни герои в книгата са: Главните герои в книгата са: селяните, стрнно 

летящите птици(верблюд), шпионите(бързи животни които приличат на бълхи), 

селянина видял първи верблюда, жената на човека видял първи верблюд.

Любимият ми герой от книгата е: Любимият ми герой е човека който пръв е 

видял верблюд.

Какво ми харесва в него и какво не ми: Това което ми харесва в него е, че той 

пръв е видял верблюд и, че има верни приятели с които да сподели 

това.Това което не ми харесва в него е, че жена му не му вярва.

Най-интересният момент в книгата е: В тази глава най-интересният момент е 

когато намират и разбират, че има шпиони.А най-интересното за мен в 

книгата се крие в главата ,,Убий мухата“ , но не искам да ви разкажа, за да 

можете да прочете тази глава, а всъщност цялата книга.Защото тази глава е 

една от най-дългите и не искам да ви развалям удоволствието.



Коя мисъл или израз ще запомня от тази книга?

Аз ще запомня израза: ЛЕБЕДИ МОИ

«Един циганин имаше няколко циганчета. Те бяха черни като дявола и 

мръсни като дявола. Веднъж циганчетата се втурнаха в една локва, 

почнаха да си играят и да се плакнат в нея и станаха по-черни от дявола 

и по-мръсни от дявола.

Излезе старият циганин пред катуна, видя черните и мръсни деца в 

локвата и възкликна от умиление: „Лебеди мои!“»

Непознати думи и тяхното значение: 

Черкази - вид население

Клепал - цапал

Черказки хроники - хроники от различна националност.



Ето едно изображение на рисунка от книгата:



Благодаря за вниманието!

Информацията е взета от,, Моята библиотека“ и лични 

знания.


