
При ре ди ла Џејн Бин гам

Илу стро вао Алан Маркс

Је зич ки са вет ник: Али сон Ке ли, 
Уни вер зи тет Са ри ја, Ро у хем тон

Пре ве ли
Ива и Ни ко ла Пај ван чић



Са др жај

Пр во по гла вље
Сер Га вејн и 
Зе ле ни ви тез

Дру го по гла вље
При ча о 
ку хињ ском ви те зу

Тре ће по гла вље
Сер Га вејн и 
гро зна го спа
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У кра љев ству Ка ме лот би ла је 
Но ва го ди на и краљ Ар тур је 
при ре дио го збу. Сви су је ли, сме-
ја ли се и за ба вља ли, ка да је...

Пр во по гла вље

Сер Га вејн и
Зе ле ни ви тез



Џин је по гле дао ви те зо ве кра ља 
Ар ту ра, ко ји су се де ли око сто ла.

По сле крат ке ти ши не, за гр мео 
је: „Ко ји ће од вас да игра јед ну 
но во го ди шњу игру са мном?“

...у дво ра ну ушао је дан ди вов ски 
ви тез. Био је кру пан као ме двед 
и из гле дао је ди вље као вук. Али 
нај чуд ни је од све га бе ше то што 
је био пот пу но зе лен.

Пр во ћеш ти ме ни 
да од се чеш гла ву, 

па ћу ја да је 
од се чем те би!
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Сви ма је стао дах ка да се гла ва 
от ко тр ља ла по по ду ка огром на 
зе ле на лоп та.

Он да се те ло Зе ле-
ног ви те за мир но са-
гну ло, узе ло гла ву и ста ви-
ло је под ми шку.

Ни ко ни је же лео да игра ту 
игру. Али Зе ле ни ви тез ни је хтео 
да оде. На кра ју је сер Га вејн при-
стао. Узео је џи нов огром ни мач 
па му је од се као зе ле ну гла ву.

Сад ће те 
да ви ди те!


