
Жељ ко са мо 
гле да те-ве

Текст: 
Кри сти јан Лам блен

Илу стра ци је:
Ре жи Фа ле

Шар лот Ре де рер

Пре ве ла с фран цу ског:
Гор да на Бре бе ри на
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Жељ ко је упра во устао. Као и сва ког ју тра, укљу чу је те ле ви зор.

Жељ ко обо жа ва Ша шав ка. То је при ча о зе цу ко ји из гриц ка све 
што му се на ђе на пу ту.

А пу са за 
ма му?

Са че кај, 
гле дам 

Ша шав ка.
СУПЕРЗЕКА
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Чак и док је у шко ли, Жељ ко ми сли са мо на те ле ви зи ју.

Кад 
по ра стем, 

ку пи ћу брод.
А ја ра чу нар.

Ја ћу има ти 
ко ња.

А ја ћу има ти 
ве ли ки 

те ле ви зор.
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По сле ча со ва, Жељ ко жу ри ку ћи да би гле дао те ле ви зи ју.

Хо ћеш да се играш с 
на ма? Јо ци на 

ма ма нас је по зва ла 
на ужи ну.

Би ће нам 
за бав но.

Не мо гу. 
Сад по чи ње 

Ку ку зу.

Ку ку зу је стра шни рат ник.
Жељ ко би во лео да ли чи на ње га.
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Чим до ђе ку ћи, Жељ ко укљу чу је те-ве. Али ње гов брат и се стра не-
го ду ју.

Хо ћу да гле дам 
сво ју оми ље ну 
ви део ка се ту.

Ку ку зу је за 
бе бе.

Жељ ко ври шти и ва ља се по по ду. На кра ју сви гле да ју рат ни ко ве 
пу сто ло ви не.


