


Тату и Пату су браћа која се понекад понашају мало 

необично. Они долазе из Чудесије, где се ствари раде 

другачије него код нас. Знатижељно и с одушевљењем 

упознају наш чудесни свет, увек орни за нове авантуре.



ВАЖНО УПОЗОРЕЊЕ! 
Ова књига ће ти променити живот! 

Читање прича никад више неће бити исто. 
Драги читаоче, ова књига је…
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Прва првцата књига бајки која има упутство за читање!

Превод: Душица Божовић
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ПО ЧЕМУ ЈЕ ОВА КЊИГА 

ТАКО ПОСЕБНА?

Чини ли ти се понекад да је читање 
прича помало досадно? Чини ли ти се 
да се приче увек читају оним истим 
једноличним мрмљањем? Недостаје 
ли читању жар осећања? Да ли ти се 
некад чак догодило да се успаваш 
усред приче? Звучи ли ти ово познато? 
Ако је одговор да, без бриге – 
проблем није нужно ни у читаоцу, ни 
у слушаоцу, а ни у причи. Проблем 
је у томе што уз причу није понуђено 
одговарајуће УПУТСТВО ЗА ЧИТАЊЕ!

Ова књига, дакле, не садржи само 
сјајне приче већ и невероватно 
једноставно упутство за читање, које 
помаже да се уживиш док их читаш и 
слушаш. ФАН-ТА-СТИЧ-НО! Читање 
и слушање прича никад није било 
оволико чудновато забавно и лако!

На почетку сваке приче 
је упутство за читање, 
скројено по мери баш те 
бајке. Захваљујући овим 
невероватно сликовитим 
упутствима, читање 
књиге ће постати лако 
као дечја игра!

Звучи превише 
добро да би 
било истинито? 

ИСТИНА ЈЕ!
ИСТИНА ЈЕ!

Да ли можда 

овако изгледа 

док читате 

приче?

ВИШЕ НЕ! Уз 
помоћ упутства за 
читање, прича ће 
УВЕК бити сјајан 

доживљај!

редни број 
приче и 

њен назив

упутство 
за 

читање

просечно трајање 
читања

тежина читања 
и слушања

И не заборави да 
причу можеш читати 
себи наглас! Покушај 

слободно!

Како се ова генијална 
књига користи?



Какве су приче у 
овој књизи?

Књига садржи потпуно нове приче, али је 
инспирација за њих узета из традиционалних 
бајки. Али то је само почетак! Свака прича 
има специјалне додатке, који ће свако ново 
читање учинити другачијим! А што је најбоље 
– неколико прича има чак и поуку!  
И СВЕ ОВО ЋЕШ НАЋИ МЕЂУ КОРИЦАМА 
ОВЕ КЊИГЕ!

Ове приче  
ће једног дана 

постати класици, 
а ти на њих имаш 

ексклузивно право 
коришћења само у 

овој књизи!

ВАУ!ВАУ!
Мали Перун, Кврга и Жабац

Тринаест веселих патуљастих хрчака

Цар и пасуљ-момци

Брза прича са животињама

Ужасна бабарога из шуме

Савршена прича (или ипак не)

Шта кажу задовољни читаоци:

„Ова невероватна књига потпуно је 

преокренула читање прича у нашој 

породици! Уопште не могу да схватим 

како смо раније без ње живели! Ова 

књига заиста делује!”

Никола 38 г., Ана 9 г. и Џејмс 6 г.

Не оклевај више, већ окрени 
страницу!

Добро дошли  
У ЗАПАЊУЈУЋИ СВЕТ 

БАЈКИ С УПУТСТВОМ ЗА 
ЧИТАЊЕ! 
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