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Ауторов савет за читање
Ако је књига неодољива,

можеш да је читаш и док једеш.
(Пази само да не остане пола сендвича на књизи.)





ПРЕ НЕГО ШТО ПОЧНЕШ

Ово је књига о теби.
Јер ти одлучујеш шта ће се у њој збивати.
Шта то, заправо, значи?
Па, почнеш од почетка и читаш.
И читаш.
Па још мало читаш.

Само, пази! Књига се на најузбудљивијим
местима прекида!
И пита те: шта ћеш да урадиш?
Шта ће се десити, одлучујеш ти!
Зар то није чудесно?

Срећно!
Аутор

Напомена: Ако ти се крај не допадне,
увек можеш да се вратиш на почетак.
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КЊИГА ПОЧИЊЕ ОВДЕ

Леп је дан. Сунце сија.
Небо је ведро.
 Шеташ се шумом.
 Шума је велика и густа. 
У њој нема никог осим тебе.

Одједном осетиш мирис.
 Пријатан мирис.
 Веома пријатан мирис.
 Мирис шећера и слаткиша.
 Мирис медењака.
 Шта је то?, помислиш. 
Следиш траг мириса.
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ДОБРО МИ ДОШЛИ!



Одједном, угледаш пропланак.
На малој чистини угледаш кућу.
 – Ау! – изустиш. Ово није обична кућа.
 То је кућа од медењака.
 Слаткиши су свуда.
 Има их на крову.
 И по зидовима.
 Чак се и на слаткишима налазе слаткиши.

ШТА ЋЕШ ДА УРАДИШ?

Ако желиш да покуцаш на кућна врата, пређи на страницу 35.

Ако би радије да наставиш шетњу, пређи на страницу 18.
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