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Сваки народ на земаљској кугли има своје приче које су се вековима 
преносиле с колена на колено, од једног нараштаја до другог, кроз многе 

генерације. Пчелица вам представља најпознатије бајке и митове из разних 
делова света. Намењене су почетницима у читању са жељом да им се 
уз адекватне илустрације приближе најразличитије културе широм 

Земљине кугле и да се упознају са традицијом других народа.

Издавачка кућа ПЧЕЛИЦА
Трнавска 17, Чачак, Србија
Тел/факс: 032 348 252
E-mail: о�ce@pcelica.rs



Од тада Хасан више ниjе бринуо за своjу Аjшу. Знао 
jе да она има невидљиве чуваре и вредно jе радио у 
ковачници. Ипак, понекад се питао зашто су духови 
одлучили да брину баш о Аjши кад у Маракешу има 
породица и са већим проблемима. „Мора бити да ће 
она постати нешто посебно”,  мислио jе откиваjући 
ужарено гвожђе.

Уз помоћ добрих духова Аjша jе брзо расла и одмах се видело да ће постати веома лепа 
девоjка. Духови су jе убрзо почели учити разним причама и знањима коjа нису била 
доступна сваком. Тако jе Аjша постала и веома мудра. Jедне вечери Хасан се вратио кући 
невесео и забринут.
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То jе био први пут да га кћер види таквог. – Шта се догодило, тата? – упита га брижно.  Хасан 
седе за сто и спусти очаjно главу међу шаке. – Султан jе одлучио да провери колико су 
паметне занатлиjе у Маракешу. Свима ће да постави jедну загонетку, а ко не одговри тачно 
до идућег дана, одузеће му радњу. – А шта ће бити ако неко одговори тачно? – упита поново 
Аjша. – Султан ће му дати пун џак злата и поставити га за свог првог маjстора. – Не брини, оче 
– стаде Аjша тешити Хасана. – Док на тебе дође ред, неко ће сигурно знати одговор.
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