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Това наистина е невероятна история. Абсолютно невероятна!
Суперневероятна! Толкова е невероятна, че направо не е за вярване!

Всъщност, ето цялата история, разказана без ни най-малко
преувеличение.

Миналия понеделник човек на име Петър Георгиев Петров, ръст
190, тегло 120, женен, осъждан, с пет висящи дела, известен в известни
кръгове с името Пепи Кютука, се събуди с очила. Черни, тип
„Сицилианка“.

— Мълей! — помисли си Пепи Кютука. — Много съм се бил
надрънкал снощи, щом съм легнал с очилата.

И посегна да ги махне. Обаче — цъ. Не можа! Първо, защото
очилата — да, да — няма лъжа, очилата се бяха сраснали с челото му!
Това — първо. И второ — лявата ръка, с която Пепи посегна да махне
очилата, нямаше пръсти… Нито един пръст нямаше! От китката
надолу, точно от татуировката „Нема да забраим Бухово!“, ръката му
не се разклоняваше в пръсти, а продължаваше в мобифон!

Пепи, разбира се, веднага посегна с дясната ръка. Обаче — пак
цъ. И дясната нямаше пръсти! Тя пък продължаваше в пистолет! В
хубав, лъскав, добре смазан и напълно зареден „Макаров“.

— Бафмааму! — простена Пепи Кютука и понечи да стане от
леглото.

Но и това не се получи. Не се получи, защото задникът му
тежеше поне два тона. И нямаше как да тежи по-малко, след като от
кръста надолу тялото му постепенно преминаваше в луксозно беемве,
цвят — сив металик.

— Е, сега се наредихме! — въздъхна Пепи и замислено почеса с
мобифона левия си калник. — Станах като ония, като митичните
кентаври станах…

После притвори очи с надеждата, че ако поспи още малко,
работата току-виж се оправи от само себе си.

Може би някой вече се пита кое е невероятното в тази история.
Как кое, как кое?! Ами това, че Пепи Кютука знае какво е кентавър, не
е ли невероятно?
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ЗАСЛУГИ

Имате удоволствието да четете тази книга благодарение на Моята
библиотека и нейните всеотдайни помощници.

http://chitanka.info

Вие също можете да помогнете за обогатяването на Моята
библиотека. Посетете работното ателие, за да научите повече.
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