
Ра сел Пан тер

Илу стро вао Мајк Фи липс

Је зич ки са вет ник: Али сон Ке ли,
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Пре ве ли
Ива и Ни ко ла Пај ван чић



Са др жај

Пр во по гла вље:
Тај на чу до ви шта
ис под кре ве та

Дру го по гла вље: 
По вра так
ле де ног чу до ви шта

Тре ће по гла вље:
На пад чу до ви шта
из мо чва ре

7

22 

41

На слов ори ги на ла

Russell Punter
Stories of Monsters

Copyright © 2007, 2004 Usbor ne Pu blis hing Ltd.

Th e name Usborne and the devices  are
Trade Marks of Usborne Publishing Ltd.

Tran sla tion Copyright © 2009 за срп ско из да ње, ЛА ГУ НА

Уредник:
Лесли Симс



7

Пе ра Пла шић је ле жао бу дан, об-
ли вен хлад ним зно јем. Ка ко да 
спа ва кад му је ис под кре ве та чу-
до ви ште?

Пр во по гла вље

Тај на чу до ви шта
ис под кре ве та

Гр рр рр
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Пе ра се ни ка да ни је усу дио да 
за ви ри под кре вет. Су ви ше се 
пла шио од оно га што би та мо 
мо гао да на ђе.

Мо жда чу до ви ште има де сет 
очи ју...

Сва ке ве че ри иста при ча. Чим 
би Пе ра уга сио лам пу по ред кре-
ве та, чу до ви ште би се уз фрк та-
ње про бу ди ло.

По це лу ноћ, ство ре ње је гр го-
та ло и ре жа ло из сен ке.

Гр рр рр
р

Грр гољ грр гољ

...или све 
то за јед но!

или ду гач ке, 
љи га ве пип ке...

или огром не, 
оштре зу бе...
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Чак и кад је бу дан, Пе ра се ни је 
сна ла зио с бро је ви ма. Још је го ре 
би ло кад му се спа ва ло.

Ако се Пе ра не бу де ре шио чу-
до ви шта, го спо дин Гру бић ће ви-
ка ти на ње га сва ког да на.

У шко ли је Пе ра је два др жао 
очи отворенe.

„Ово је тре ћи пут ове не де ље да 
си за спао на ча су“, дре чао је учи-
тељ. Го спо дин Гру бић је во лео да 
ђа ци бу ду буд ни док им он пре-
да је ма те ма ти ку.

Бу ди се,
Пе ро Пла ши ћу!

Ле жи ра ни је, 
мла ди ћу!


