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Beleška čitaocu/korisniku

Pred tobom je ozbiljna avantura. ovo čitaš zato 
što ti je predmet koji držiš u rukama probudio 
interesovanje. Možda i ne znaš tačno šta je to, ali 
upravo u tome i jeste stvar. ispunjavanje njegove 
namene zahtevaće da uradiš mnoštvo stvari. 
Mnoge od njih teraće te da upotrebiš maštu. 
svako putovanje je potpuno individualno i možeš 
da ga prilagodiš sebi kako god poželiš. Zadatke 
možeš da izvršiš u bilo koje vreme. Pokušaj da 
obavljaš stvari različitom brzinom da vidiš kako 
će se menjati, koristeći materijale koji ti se nađu 
pri ruci. ukoliko se tokom popunjavanja predmeta 
pod nazivom ovo nije knjiga pojavi zahtev koji ti 
se ne dopada, možeš ga izmeniti ili u potpunosti 
ignorisati. a možeš i dodati stvari koje smatraš 
da su potrebne. u pitanju je tvoje delo. 
Postoje neke stvari koje treba da imaš na umu:

1. VeruJ u sVoJu Maštu. ona Je iZVor sViH 
PraViH PutoVanJa.

2. stVari nisu uVek onakVe kakViM se 
čine.

3. sVe Je MoGuĆe.





OVO NIJE KNJIGA JE NAPAST.
NOSI JE SVUDA SA SOBOM 
CELU SEDMICU. MORAŠ 
JE U SVAKOM TRENUTKU 

DRŽATI NA VIDNOM MESTU.



OvO je naprava za beleženje        događaja.

zabeleži stvari koje 
su se desile u toku 
dana redom po tačkama 
počevši odavde:



OvO je naprava za beleženje        događaja.

odaberi jedan znak i 
zabeleži ga svaki put kad 
uđeš u neku prostoriju.





oVo Je taJni aGent. *
uPutstVa: oVo niJe knJiGa Mora sakriti 
sVoJ PraVi identitet. naPraVi JoJ neku 
Masku. 

*uništi oVu Poruku nakon što Je 
Pročitaš.





OVO JE
TEST 

IZDRŽLJIVOSTI.
1. DRŽI OVO NIJE KNJIGA 
IZNAD GLAVE ŠTO JE 

DUŽE MOGUĆE.
2. ZAPIŠI VREME 
OVDE: ____               ____



OvO je



napravi pauzu gde god da si.
* dodaj neke detalje ovom prizoru.

SIMULATOR PRIRODE.



OVO 

JE 

IZAZOV. 

DEO 1: 

ISPIŠI 

OVU 

STRANICU 

ŠTO 

KRUPNIJIM 

SLOVIMA.



OVO JE IZAZOV.
DEO 2: ISPIŠI OVU STRANICU 
ŠTO SITNIJIM SLOVIMA.



OVO JE VRT IDEJA. 
KAŽU DA ONO ŠTO ZASADIŠ, TO ĆE I 
IZRASTI. IDEJE SU KAO SEME, RAZMISLI  
U ŠTA ŽELIŠ DA IZRASTU.
ZASADI SVOJE IDEJE OVDE.





OvO je gadOSt.



OvO je gadOSt.uradi neštO OvOj Stranici
štO će je učiniti gadnOm(npr. ulepi je nečim, napiši neštO uvredljivO itd.)



OvO je PRENOSIVA
žvrljaj ovde dok razmišljaš o nečemu važnom.

ovde ide olovka.
*zamisli da je ispred tebe 
slikarsko platno i uživaj.



mesto za važne dokumente: ovde idu čaj 
ili kaFa.

RADNA POVRŠINA.

BELEŠKE




