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п о сtо ји јеd на зе мља, скри ве на али не мно
gо dа ле ка, gdе ве tро ви dу ва ју из dа на у 

dан и ско ро све је из вр ну tо на о pач ке.
Го tо во сва сtво ре ња на tом tај ном ме сtу, 

pре pу ном ма gи је и ча ро ли је, вр ло су pри ја tељ
ски рас pо ло же на на свој на чин, осим мо жdа 
gо бли на.

Да кле, ни је му dро ве ро ва tи би ло ка квим 
gо бли ни ма за tо шtо они ла жу и ва ра ју чим 
вас pо gле dа ју! Али сре ћом, tа ко ђе су и ма ло 
tу pа ви, као шtо ја сно каже ова pри ча…



упознаj

го бли не 
каменољупцекаменољупце

Шеф 
Но ги мек сир фуj

Сто па ла су му чвр сто умо та на 
ка ко би било довољно влаге за 

ства ра ње са вр ше ног ми ри са си ра. 
Пра ви нам ћор. Во ли ма му.

Шмр ко jе
Ста ри ји брат Врећ ка и 

Вла го ја и отац Мр ља на 

(ле во) и Бр ља не.



Врећ ко и Вла го jе
Бли зан ци, чу ва ри ту не ла 

и пар вр хун ских ту па на.

Ба ге ри на
Нај бо љи но сач ка ме ња у брат ству. 

Ћу тљи ва го блин ка, ни ска, сна жна 

и по у зда на. Бла ти во је је њен 

нај ве ћи по што ва лац.



Бла ти во jе
Ве ћи на го бли на су ше пр тље,  

али Бла ти во је по не кад има и до бре  

за ми сли. Шеф Но ги Мек сир фуј је то 

схва тио и че сто га пи та за са вет. На тај на чин 

увек мо же да кри ви не ког дру гог кад не што 

по ђе на о па ко (што се обич но до га ђа).

Кад Бла ти во jе  

раз ми шља, убе ђен је  

да га дру ги ви де ова ко  

(Ми сли лац)…

… али за пра во из гле да као да мо ра у кло зет. 

Во ли да по здра вља  

ше фа Но ги jа мек сир фу jа  

и Ба ге ри ну.



ТеХ НИ ке пРе НО Ше Ња 
ка ме Ња

Не кО ЛИ кО чИ Ње НИ ца О

ГО БЛИ НИ ма 
камеНОљупцИма

СТа НИ ШТе
Мрач не смр дљи ве пе ћи не или ту не ли, у за ви сно

сти од ве ли чи не брат ства. Би ло ко је ме сто до вољ

но ве ли ко да се ускла ди шти што ви ше ка ме ња.

СВОJ СТВа
Во ле камење, основ ни део њи хо ве сва ко дне ви це.

Спа Вач ке На ВИ ке
Увек спа ва ју са сво јим ка ме њем – бо ље је од нај

бо љег при ја те ља.
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При пре ми ти 

ка мен тру де ћи се да не 

уз не ми риш пе чур ку.

ВеШТИНа ЛОВа, 
куВаЊа И ИСХРаНе
Као сви го бли ни, го бли ни ка ме но љуп ци је ду 

от при ли ке све што је до вољ но ма ло да мо гу да 

га спљо ште ка ме ном.

Времезачај,
саветизаприпремање:

Печурка
(у че tи ри  

јеd но сtав на ко ра ка)

1.

2.

3. Спу сти ти ка мен на 

пе чур ку прет ход но се уве

рив ши да је до вољ но те жак 

да је раз о ру жа – ни кад се 

не зна, мо же се до го ди ти да 

по ку ша да уз вра ти.

4. Окре ну ти ка мен 

та ко да од ње га на пра

виш сто. Удоб но се сме

сти ти, ду ва ти је дан 

ми нут у пе чур ку 

вре лим смр дљи вим 

да хом (ку ва ње на 

па ри) и по ср ка ти 

је слам чи цом.

При кра сти се пе чур ци 

лу ка во за ма ски ран. Пра ви ти 

се да не ви диш пе чур ку. Лак ше 

је ухва ти ти срећ ну пе чур ку.



пРе СО Ва Ње
Овог го бли на су за те кли ка ко се глу пи ра, пра ве

ћи вен чић од бе лих ра да. Да би га на у чи ли па ме

ти, при ти сли су га те шким ка ме ном на ко јем 

су три го бли на ста ја ла нај ма ње пет ми ну та. 

За тим су по ди гли ка мен и из вр ну ли га. 

Го блин је остао за ле пљен за ње га ка ко 

би га сви ви де ли – као опо ме ну за ње го

во бу да ла сто по на ша ње. На кра ју ће 

за ле пље ни го блин скли зну ти с ка ме

на на тло. За то је обич но по тре бан 

је дан дан. Док се не сљу шти с ка ме на 

мо же мо па жљи ви је по гле да ти ти пич ног 

го бли на ка ме но љуп ца.

Дла кав сtо мак – нео би чан моd ни dе tаљ. 
Не ки gо бли ни ве зу ју dла чи це tра ком или 
их уpли ћу; сtо мак ис tи чу уgлав ном они 
на ва жном pо ло жа ју (pреt pо сtа вља ју
ћи dа су tо ли ко ва жни dа им се ни ко не ће 
сме ја tи).

Круp не ша ке, сtо pа ла и кан џе ка ко би 
мо gао dа ко pа (tу не ле и нос).

Ве ли ка gла ва (с мно gо pро сtо ра 
за ма ли мо зак).

Ве ли ки нос (за ве ли ке pр сtе).

Ве ли ке сна жне ру ке 
– сви gо бли ни су 
ВР ЛО ја ки.

Ци pе ле или 
pа pу че – во ле 
dа но се ци pе ле и 
pа pу че у сва кој 
pри ли ци (tа ко 

им је лак ше dа 
gа зе јеd ни dру gе). 

Ни је нео бич но dа 
gо бли ни но се са мо 

јеd ну ци pе лу или 
pа pу чу или pо 
јеd ну оd dва 

раз ли чи tа pа ра.
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Из не на ђе ње на ме се чи ни

С о ва је сле те ла с оми ље ног др ве та на ве ли ки 

ка мен. Чуд но, по ми сли ла је, ни је га при ме

ти ла ра ни је. Па жљи ви је се за гле да ла и спа зи ла 

сто па ло. Два па ра сто па ла ко ја су из ви ри ва ла с 

обе стра не ка ме на.

Го блин ска сто па ла. Пер је јој се на ко стре ши ло. 

Ни је во ле ла го бли не. Нај бо ље је из бе га ва ти их.

Јед но сто па ло се трг ну ло и сла ба шан глас је 

про го во рио: „Ју ху? Има ли не ко га та мо?“ Али 

ни је би ло од го во ра. Со ва је већ од ле те ла.

при ча по чи ње…

Н е ка да дав но по сто јао је грозд пла ни на, 

ви со ких и по но си тих, и сва ка је има ла сне

жну ка пу. А до ле у њи хо ви м до ли на ма на ла зи ла 

су се гу ста је зе ра на лик чи ни ји згру два не ов се не 

ка ше.

Ис под је зе ра су жи ве ли го бли ни ка ме но љуп ци. 

У њи хо вим то плим и уста ја лим ту не ли ма во да 

је цур ка ла као у на пр слим це ви ма, а цео ви дик 

и зву ке уси сао је мрак, та ко црн да су и сле пи 

ми ше ви мо ра ли да ко ри сте ба те риј ске лам пе.

Го бли ни ка ме но љуп ци из ла зе на по вр ши ну 

са мо но ћу, осим ако не ко од њих не не ста не. У 

том слу ча ју на по вр ши ну из ла зе но са чи ка ме ња. 

Али чак и они мо гу на и ћи на про бле ме…

пр во 
по гла вље


