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Мал Принц,
Мали
њ
его верна
његова
Л
ис
Лисица
и вољена
Руж
Ружа складно
жив
живе на астероид
роиду Б612 све
лу
док лукава
Змија
покуш да заведе
не покуша
Ружу
ж . Бесна због неуРужу.
спеха, она реш
реши да се
освети
дну по једну планет
освети. Гасећи јед
једну
планету у галаксији,
Змија чика Малог Принца да је заустави!
Заједно са Лисицом, Мали Принц авионом јури
Змију како би спасао планете и њихове становнике. Док обавља опасне задатке, мора да решава
загонетке и избегава многобројне замке које му
непријатељ сеје на путу.
Пре него што јее отишао, обећао је
Ружи да ће јој писати о својим невеоловинама.
роватним пустоловинама.
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Мали Принц, осећаабар дечак,
јан и храбар
зетне способима изузетне
ности. Он је пријаљака и животељ биљака
тиња и уме да види „срцем“
о је иза спољашњости.
оно што
ујнуу маштуу и моћ да
Има бујну
оживи чудна
ч
ство
орења тако
створења
дууне у блок
што дуне
са цр
ртежима
цртежима
који увек носи са
собом
м.
собом.
н са опасношћу, Мали Принц
Суочен
може да се преобрази. Кад стави руку
п
на срце, појаве
се његово сјајно одело
звезда
везда и чаробни мач. Мали Принц
посуто звездама
оћу његове
њ
се помоћу
оштрице бори против мрачних
мисли и црта разна чудна створења која оживљавају и помажу му да обави задатке. Змији би било
бољее да се чува!
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Лисица прати Малог Принца у свим
његовим пустоловинама. Она је
д
духовита, често зановета, понекад је
помало плашљива и воли да се неко
брине о њој.
Она је такође лукава и слепо одана,
и никада неће напустити пријатеља у
тешким тренуцима.
По њеном мишљењу, после узбудљиве пустоловине нема ничег бољег од партије дама!

Ружа, нестрпљива и крхка каћиперка, најбоља
је пријатељица и усхићена повереница Малог
Принца.
ти, она
Сама на својој планети,
свако његово писмо чека
окао драгоценост и прооживљава његове пустоје
ловине преко речи које
их
јој он шаље са далеких
звезда...
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Лукава Змија воли да доводи друге
у искушење и користи мрачне мисли
одраслих како би сејала хаос куд год прође.
ра његова
Код Малог Принца највише је нервира
тера да
невиност. Кад би само могла да га натера
буде мало мање савршен!

Та створења црна као гар помажу
Змији, попут послушних малих војника, да обави свој ужасни
посао.
Оне спроводе господаричина наређења
и веома су глупе, али постају
нап
страшне када групно нападају
чудовишт
у облику неког чудовишта!
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1
Веома чудна
планета

Мали Принц је седео на авионском
крилу, заокупљен писањем писма:
„Како ми недостајеш, моја слатка
Ружо. Али какве чудесне пустоловине
Лисица и ја проживљавамо! Решио
сам да ти данас испричам како је
било кад смо...“
Он се изненада окрену према Лисици, која је цоктала и мљацкала.
9
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МАЛИ ПРИНЦ

„Зар не можеш да престанеш?
Покушавам да се усредсредим!“
„Извини што постојим!“
Клизећи по Млечном путу, летелица наших јунака јурила је ка
новом одредишту. Лисица, која је
седела на другом крилу, одлучи да
се дури: њен пријатељ је био презаузет да би се играо с њом и било јој
је досадно.
„Стижемо!“, узвикну Мали Принц.
Ван себе од узбуђења, Лисица устаде. Њен пријатељ је вратио блок на
место и стајао је на свом крилу. Назирала се нека планета: угашена и окружена црним облацима.
„Змија је дошла овамо“, закључи
Мали Принц нарогушивши се. „Било
би добро да пожуримо.“
10
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ПЛАНЕТА ВРЕМЕНА

Авион направи лупинг, па трипут
обиђе око планете. Није било лако
пронаћи писту за слетање на тако
малом простору!
„Пази! Слећемо!“
Један точак наиђе на препреку.
Одлетевши са авиона, Мали Принц
и његова пријатељица се откотрљаше на тло. Пошто се неколико пута
окренула у ваздуху, Лисица заврши
са њушком забијеном у земљу.

11
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МАЛИ ПРИНЦ

„Фуј! Срећа да си ме упозорио!“
Мали Принц се нагну над авионски
точак. Налетео је на некакав велики сат. Дечак га подиже и загледа са
свих страна.
„Ево првог трага! Долазиш ли?
Морамо да пронађемо улаз.“
Планета је била пуста. Казаљке се
нису померале, али су се забрињавајући откуцаји механизма све више
појачавали. Лисица се намршти.
„Ово ми се баш не допада.“
Мали Принц застаде... усред ничега.
„Овде је!“
„Ја ништа не видим.“
„Уради исто што и ја: зажмури.“
Лисица уздахну и послуша га. Сат у
руци њеног пријатеља претвори се... у
кваку.
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