
ЈОШ
5, 4, 3,
2, 1, 0
ДАНА



Издавач:
Вулкан издаваштво

Суиздавач:
Ружно паче

За издавача:
Мирослав Јосиповић
Ненад Атанасковић

Саша Петковић

Уредник:
Небојша Бурзан

Превод:
Радојка Јевтић

Лектура и коректура:
Вулкан издаваштво

Штампа:
Вулкан штампарија,

Војводе Степе 643а, Београд

Тираж:
1.000

COBISS.SR-ID 217223948

Наслов оригинала:
Alles erlaubt – oder immer brav sein, das schafft keiner

Copyright © 2003 by Esslinger in Thienemann-Esslinger Verlag GmbH, Stuttgart

Тext copyright © Nelle Moost

Illustration copyright © Annet Rudolph

Translation copyright © 2015 Вулкан издаваштво

ISBN 978-86-10-01464-8

ЗА

............................................
али и за Снопу, Тигу , БУНШЕна, Уве,  

Сабину Ф. и Матиаса Б.
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Увек бити добар - то нико не може!

Написала: неле мост
Илустровала: анет рудолф



Јазавац је позвао све своје другаре на шпагете. Дивље прасе је јело 
прилично гласно.

„Знаш ли ти да се не сме мљацкати“, поучи га зец.

„Тако је“, сложи се јазавац и обриса уста салветом.

„Али без мљацкања није тако укусно“, грокну дивље прасе које је и 
даље халапљиво јело.

Чарапко, мали гавран, посумњао је да за њега неће остати довољно 
шпагета. И он је, за сваки случај, сипао још соса у свој тањир.



ЗЕЦ



„Прво поједи, па сипај још!“, упозорио га је зец.

„Мора фе нефто и офтавити!“, мрмљало је дивље прасе.

Чарапко је поново узео велику кашику да сипа.

„Не прича се пуним устима!“, загракта и зграби чинију.

„Могу ли и ја добити још мало шпагета?“, замоли овца.

„Полако, децо! Немојте се отимати! Поделићемо преостале 
шпагете“, огласи се госпођа јазавац.

„Али ја нећу да делим!“, побуни се Чарапко и затим пљуну у 
чинију са сосом.

„Фуууј! То је одвратно!“, цикну јазавац.

„Бљак! Пљунуо је у сос!“, замуца зец ужаснуто.

„Па, заиста, мали гавране, ово је баш било непристојно!“, 
прекори га госпођа јазавац. „Дај ми ту чинију. Сада морам све 
то да бацим.“

„Не, не, не!“, развикао се гавран и ускочио у чинију.
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