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Г о бли ни сен ке ме ња ју об лик. Та ко је, dо бро 
си схва tио, ме ња ју об лик и pра ве сва ко

ја ке „не сtа шлу ке“ у Цр ној шу ми.
Цр на шу ма? Па, tо је ме сtо на ко јем они 

жи ве. Мрач на и сtра шна шу ма са сtво ре њи
ма ко ја ће tе на tе ра tи dа ка жеш: „Мо лим 
вас, не мојtе dа ме pо је dеtе.“

И као dа tо ни је dо вољ но сtра шно, нај ве
ро ваt ни је ће tе у сtо pу pра tи tи сен ка без 
tе ла. Нај сtра шни ји ко шмар.

Ужи вај!



Упознаj

го бли не сенке

Мра ко џак
Ноћ ни учи тељ или Сен ка, ка ко во ли да га зо ву. 

Не во ли кад се по Цр ној шу ми вр зма ју је зи ви 

ли ко ви. Кад се упла ши, от пер ја!

Боц ко
Хра бар кад тре ба да 

бу де, али ни ка ко да на у чи 

да пра ви сен ке ру ка ма и за то 

мно го па ти  и осе ћа се по ни

же ним што мо ра да но си 

зеч ји ко стим.

Пец ко
Боц ков нај бо љи при ја тељ и 

дру гар из раз ре да. Ма ло се 

унер во зи кад не што ис ко чи 

пред ње га усред но ћи. Што 

ни је баш до бро ако си 

го блин сен ка.



козззтур
Го блин сен ка ко ји је до жи вео не зго ду. Сад је 

хо да ју ћи ко стур… без сен ке… је ди но дру штво 

му је му ва ко ја му зу ји уну тар ске ле та.  

По ма ло ту жан, но ћи про во ди у по тра зи за 

из гу бље ном сен ком.

Го блин ка Маj мун чи ца
Го блин ка Мај мун чи ца је рет ка вр ста го бли на 

и по ма ло је уса мље ник. Пре те ра но је уред на и 

во ли да ра ди. Тре нут но за ни ма ње: рас по ре ђи

ва ње ма сти о ни ца у Др ве tу сен ки.



кра ђа сен ки
Го бли ни сен ке уме ју да кра ду сен ке оста лих 

ство ре ња. Ви ле њач ка ча ро ли ја! Пре тво ре сен ку 

у ма сти ло и по пи ју га! Во ле да из во де мрач не 

рђа ве три ко ве ка ко би на са ма ри ли оста ла ство

ре ња у шу ми. А по не кад, ако су до вољ но љу ти, 

на са ма ре и јед ни дру ге!

Про ме на об ли ка
Го бли ни сен ке мо гу да про ме не об лик, узи ма

ју ћи об лич ја оних чи ју су сен ку по пи ли. То се 

зо ве pро ме на об ли ка. Деј ство обич но пре ста је 

пред сви та ње…

Нoве чИ ње НИ це О

ГО БЛИ НИ Ма 
сеНкаМа 

На вИ ке И сТа НИ ШТе

цр на шу ма
Мрач но блат ња во ме сто на ста ње но др ве ћем ко је 

шти па и ство ре њи ма ко ја ће те на те ра ти да из го

во риш: „Мо лим вас, не мојте да ме по је дете.“ У 

њој го то во и не ма све тло сти, али за то у Цр ној 

шу ми увек мо же те на и ћи на сен ке. Ако ти не 

гле даш њих, оне гле да ју те бе!



ве ШТИ На кРа Ђе сеН кИ

На pо ме на: Го бли ни сен ке во ле dа на са ма ре ов це, 

pа ће у об ја шње њу ко је сле dи „жр tва“ би tи, на 

pри мер, ов ца.

Ру ка ви це  
„цр на сен ка“
Упо тре бља ва ју се за хип

но ти са ње ов це му дрим 

пра вље њем сен ке ша ком. 

Нај бо љи ре зул та ти по сти жу се руч ном сен ком 

ко ја по дра жа ва зе ца.

Пе сма Jа го да, ма ли на 
и зеч jи скок
Вр ло луц ка ста пе сма и плес ко ји се мо ра ју из ве сти 

за јед но. Пре по ру чу је се по чет ни ци ма ко ји ни су 

са вла да ли ве шти ну пра вље ња руч них сен ки.

Јагода малина

црна

купина

јагода малина

хоп!



Ма сти ља ње
Из ли ва ње ма сти ла уну тар сре бр них обри са сен ке. 

Ма сти ло се не ће раз ли ти пре ко иви ца обри са.

сре бр ни траг
Кад хип но ти ше ов цу, го блин сен ка ис ко па ће 

пр стом ма сно ћу из уши ју и њо ме обе ле жи ти 

обри се сен ке ко ји ће се пре тво ри ти у сре бр ни 

ско ре ли траг.



Кад је за тво ре у ма сти о ни цу, сен ка се по ла ко 

пре тва ра у гу сто ле пљи во ма сти ло ко је се зо ве 

љи га. По том мо же да се по пи је.

Пре си па ње ма сти ла
За не ко ли ко ми ну та, ма сти ло ће из ве три ти по пут 

ди ма и уву ћи се у ма сти о ни цу, као дух ко ји се 

вра ћа у ча роб ну лам пу. 



ве ШТИ На  
ПРО Ме Не ОБ ЛИ ка

Пи jа ће сен ке
Го блин сен ка ко ји по пи је љи гу до би ће об лик 

ов це. То се обич но од ви ја по сте пе но. Пре не го 

што се про ме на за вр ши, го блин мо же да усво ји 

и не ку осо би ну или на ви ку ов це – да па се тра ву 

или да бле ји и та ко да ље.

Гоблин сенка мења облик на чудесан начин и то 

је нај бо ље опи са ти сле де ћим сли ка ма…



2. За ме на сен ки – Мо же се до го ди ти 

да се ов ца про бу ди са сен ком зе ца или да се зец 

про бу ди са сен ком ов це.

ТРИ ОМИ Ље На ТРИ ка 
ГО БЛИ На сеН кИ

1. ве за ни ов чи jи ре по ви – Ни је 

са свим ја сно за што го бли ни сен ке то ли ко во ле да 

на са ма ре ов це – мо жда за то што је ов це нај лак ше 

пре ва ри ти. Та ко ђе је по зна то и да го бли ни сен ке 

ве зу ју у чвор ко су усну ле де це.



ка кО ПРе ПО ЗНа ТИ  
ГО БЛИ На сеН кУ  

кО JИ Jе ПРО Ме НИО ОБ ЛИк

Мо же ти се до го ди ти да на и ђеш на ов цу, на при

мер, а да и не обра тиш па жњу на њу. Али ка ко 

ћеш зна ти – хо ћу да ка жем, сtвар но зна ти – да 

ов ца ко ју гле даш ни је пре ру ше ни го блин? Од го

вор: ста ни јој на сен ку!

За ро бље не сен ке
Ако ста виш нешто на сен ку ов це, до го ди ће се 

сле де ће: ов ца ће по ку ша ти да то по је де и на кра ју 

ће оти ћи. Или ће сен ка оста ти за ро бље на ис под 

те жи не пред ме та и, ако се то до го ди, зна ћеш да је 

реч о го бли ну сен ки ко ји не ће 

мо ћи да се мрд не пре сви та ња, 

оста вља ју ћи ти та ко до вољ но 

вре ме на да по бег неш.

3. Дво стру ке сен ке – Сва ђа два 

го бли на сен ке мо же се за вр ши ти та ко што ће 

је дан го блин има ти две сен ке. То мо жда не зву

чи tа ко ло ше, али је исто као кад би се ти јед ног 

ју тра про бу дио с два но са.



ОсТа Ле ТРИ це И кУ чИ Не

Ма сти ло го бли на сен ке
Кад укра де на сен ка до спе у бо чи цу, пре тва ра се 

у гу сту ле пљи ву љи гу. За то је по треб но де се так 

ми ну та, а љи га ми ри ше на за гре ја ну ма сно ћу из 

уши ју.

Мр ље од ма сти ла
Мр ље од ма сти ла на шум ском тлу си гу ран су знак 

да су го бли ни сен ке кренули у акцију!

Ма сти о ни це
Ма сти о ни це мо гу би ти раз ли чи тих ве ли чи на и 

об ли ка. Кад сен ка до спе у бо чи цу, ма сти о ни ца се 

за тво ри и за пе ча ти, и спрем на је за Др во сен ки.

 МРа кО Џа кОва сеН ка  
– ДО ДаТ НИ вО ДИч  
кРОЗ цР НУ ШУ МУ

Бежи Бежи

Бежи Храна

Погодак Бежи



Др во сен ки

Ста ро ста бло с мно го ру па ко ри сти се као би бли о

tе ка сен ки. Го бли ни сен ке мо гу да до ђу у би бли

о те ку ако су рас по ло же ни да про ме не об лик! 

Би бли о те кар ка је го блин ка Мај мун чи ца, за ду

же на за по зајм љи ва ње ма сти о ни ца.



За ви ри у Плашт та ме 
(и око ње га)

Очи – оd ли чан виd  
dа њу и но ћу.

Сим бо ли 
сtра ве мо ра

ју се за слу
жи tи као и 
знач ке мла

dих из ви ђа ча.

Ба tе риј ска лам pа  
– dео оpре ме за хиp но зу.

Увр ну tе ци pе ле – мо dер не, сла жу се 
са увр ну tим уши ма и pла шtом.

Цр не ру ка ви це – ко ри сtе се 
за tрик руч не сен ке.

Ма сtи о ни це и tај ни џе pо ви – на pла
шtу има мно gо tај них џе pо ва, не ки су 
tа ко ве ли ки dа изгледају gо tо во не ве ро
ваt но. Али pлашt је tај но виt и ча ро

бан, са сва ко ја ким за ни мљи во сtи ма! 
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При ча по чи ње…

О в це ни су мо гле да спа ва ју. Ни су зна ле за што, 

са мо су осе ћа ле да ни је пра во вре ме да скло

пе очи. Сти сле су се јед на уз дру гу, али не да би 

се угре ја ле – с об зи ром на то да су ов це, ку ва ле 

су се од вру ћи не за то што већ има ју соп стве ни 

џем пер. Не, не што дру го ни је ва ља ло те но ћи.

По ди ла зи ла их је је за од не чеg, не где!

Из не на да, да ле ко у по љу по ја ви ла се 

сен ка и за ле пр ша ла пре ма њи ма 

пре ко тра ве, по пут цр не утва

ре. Ов це су се пре па ле, 

ни су мо гле да мрд ну. 

Гле да ле су упла ше но, 

раз ро га че них очи ју.

Пет на е сто по гла вље: Раз и гра не сен ке.  .  .  .  .  .  .  .  85

Ше сна е сто по гла вље: Пу сто ло ви на по чи ње!  . . . . 93

По го вор .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  97
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Оста ле ов це све до сле де ћег ју тра ни су има ле 

хра бро сти да се од ге га ју на зад и по гле да ју шта 

се до го ди ло.

Та мо је, из тра ве, ви ри ла ма ла цр на ма сти о

ни ца.

Ов це углавном спо ро размишљају, али те но ћи 

све су се вр ло бр зо сло жи ле да је нај бо ље да бу ду 

не где дру где. Шмуг ну ле су, не спрет но тр че ћи и 

су да ра ју ћи се, али др жа ле су се за јед но по пут 

обла ка на но га ма.

Све осим јед не, ма ле ов це. Она је ста ја ла као 

при ко ва на за зе мљу.

Сен ка се за у ста ви ла тик ис пред ње. Би ла је 

то нео бич на без о блич на сен ка, на лик там ној 

кр пи ко ја се уви ја ла по пут цр ног ди ма. По гле

да ла је до ле у ов цу, а ов ца је по гле да ла го ре у 

сен ку.

Оста так ста да сти гао је на дру гу стра ну по ља. 

Мо гле су са мо на крат ко да спа зе ов чи цу пре не го 

што се на њу спу сти ла там на сен ка као у стра

шном сну.

Ништа се није чуло. А сле де ћег тре нут ка ни је 

ви ше би ло ни ов чи це ни сен ке… ни чег.
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 Мра ко џа ков пр ви дан

М о је име је Мра ко џак и ве че рас ћу би ти 

ва ша сен ка.“

Два ма ла го бли на сен ке уста до ше и углас ре ко

ше: „До бро ве че, го спо ди не Мра ко џа ку“, а за тим 

по но во се до ше.

Мра ко џак се осмех нуо свом раз ре ду ко ји се 

са сто јао од два го бли на. То је био ње гов пр ви 

час у уло зи ноћ ног учи те ља и же лео је да оста ви 

до бар ути сак, те је обу као нај ду жи и нај цр њи 

плашт. Што ви ше фи ју ка ња и све ће би ти ка ко 

тре ба, по ми слио је.

Ис ко ра чио је пред њих, на мер но на гло ме ња

ју ћи пра вац, док се плашт та ла сао за њим по пут 

огром не сен ке.

Прво 
по гла вље


