
  

PPooppiiss  lleekkttiirree  zzaa  ppeettii  rraazzrreedd    ((pprrvvaa  ttrrii  nnaasslloovvaa  oobbvveezznnaa))::  

  

  

ŠŠaalljjiivvee  nnaarrooddnnee  pprriiččee  

KKaaoo  ii  ddaannaass,,  ii  nneekkaadd  ssuu  lljjuuddii  jjaakkoo  ppuunnoo  rraaddiillii..  

BBuudduuććii  ddaa  nniijjee  bbiilloo  rraaddiijjaa,,  tteelleevviizziijjee  ii  ddrruuggiihh  

ssuuvvrreemmeenniihh  ččuuddaa,,  kkaakkoo  bbii  ssee  ooppuussttiillii  oodd  rraaddaa  ii  

zzaabbaavviillii,,  pprriiččaallii  ssuu  pprriiččee..  ČČeessttoo  ssuu  ttee  pprriiččee  bbiillee  

ššaalljjiivvee  ii  iissmmiijjaavvaallee  ssuu  rraazzlliiččiittee  lljjuuddsskkee  oossoobbiinnee..  

OOvvoo  jjee  kknnjjiiggaa  uuzz  kkoojjuu  ććeešš  ssee  zzaassiigguurrnnoo  

nnaassmmiijjaattii..  

  

FFeerreenncc  MMoollnnaarr::  
JJuunnaaccii  PPaavvlloovvee  uulliiccee  

RRoommaann  oo  sskkuuppiinnii  ddjjeeččaakkaa  kkoojjaa  jjee  mmoorraallaa  bbrraanniittii  

ssvvoojj  pprroossttoorr  zzaa  iiggrruu..  DDjjeeččaaccii  ssuu  oorrggaanniizziirraallii  

pprraavvuu  mmaalluu  vvoojjsskkuu  ii  oossmmiisslliillii  ssttrraatteeggiijjuu  oobbrraannee  

oodd  nneepprriijjaatteelljjaa,,  aallii  uu  ttoojj  ppoommaalloo  ooppaassnnoojj  ddjjeeččjjoojj  

iiggrrii  ddoollaazzii  ddoo  nneemmiilliihh  ddooggaaĎĎaajjaa  kkoojjii  ttee  nneeććee  

oossttaavviittii  rraavvnnoodduuššnniimm..  

  

IIvvaann  KKuuššaann::  
KKookkoo  uu  PPaarriizzuu  

KKookkoo  ii  dduuhhoovvii  

UUzzbbuunnaa  nnaa  ZZeelleennoomm  VVrrhhuu  

  ZZaaggoonneettnnii  ddjjeeččaakk  

LLaažžeešš,,  MMeelliittaa  

DDoommaaććaa  zzaaddaaććaa  

KKookkoo  uu  PPaarriizzuu  vvrrlloo  jjee  nnaappeett  rroommaann  oo  ddjjeeččaakkuu  

ppoo  iimmeennuu  RRaattkkoo,,  zzvvaannoomm  KKookkoo,,  kkoojjii  ss  

pprriijjaatteelljjeemm  ZZllaattkkoomm  ooddllaazzii  uu  PPaarriizz  uu  ppoossjjeett  

ZZllaattkkoovvoomm  uujjaakkuu..  DDjjeeččaaccii  ddooţţiivvlljjaavvaajjuu  mmnnooggee  

ppuussttoolloovviinnee  ii  ppoommaaţţuu  uu  oottkkrriivvaannjjuu  kkrraaĎĎee  jjeeddnnee  

oodd  nnaajjvvrrjjeeddnniijjiihh  sslliikkaa  nnaa  ssvviijjeettuu  --  MMoonnaa  LLiizzee..  BBii  

llii  vvoolliioo  bbiittii  ss  KKookkoomm  uu  PPaarriizzuu??  

  

TTiittoo  BBiillooppaavvlloovviićć::  
PPaauunnaašš  

  

  

SSeellmmaa  LLaaggeerrllööff::  
LLeeggeennddee  oo  KKrriissttuu  

VVeeććiinnaa  uuččeenniikkaa  nnaa  vvjjeerroonnaauukkuu  sslluuššaa  rraazzlliiččiittee  

pprriiččee  iizz  IIssuussoovvaa  ţţiivvoottaa..  OOvvaa  kknnjjiiggaa  ddoonnoossii  nniizz  

nnoovviihh  ii  ddrruuggaaččiijjiihh  pprriiččaa  oo  IIssuussuu..  UU  vveeććiinnii  oovviihh  

pprriiččaa  IIssuuss  jjee  oobbiiččaann  ddjjeeččaakk,,  kkoojjii  nniijjee  

ssvvjjeessttaann  ssvvoojjee  mmooććii  ii  ssvvoogg  ččuuddeessnnoogg  uuttjjeeccaajjaa  

nnaa  ddrruuggee  lljjuuddee..  



  

PPaavvaaoo  PPaavvlliiččiićć::  
TTrroojjiiccaa  uu  TTrrnnjjuu  

PPeettlljjaa  

UUzzbbuuddlljjiivv  rroommaann  oo  ttrroojjiiccii  ddjjeeččaakkaa  oodd  kkoojjiihh  jjeeddaann  

ttaajjaannssttvveennoo  nneessttaajjee  ppaa  ggaa  ddvvoojjiiccaa  pprriijjaatteelljjaa  

ttrraaţţee..  UU  ttrrnnjjuu??  NNeeeeee,,  uu  zzaaggrreebbaaččkkoomm  nnaasseelljjuu  

TTrrnnjjee..  SSuuooččaavvaajjuu  ssee  ii  ss  ooppaassnniimm  kkrriimmiinnaallcciimmaa  ii  

uuppuuššttaajjuu  uu  ooppaassnnee  ppooddvviiggee..  SSiigguurrnnoo  ććeešš  

ppooţţeelljjeettii  ddiijjeelliittii  nnjjiihhoovvee  ppuussttoolloovviinnee!!  

  

PPaavvaaoo  PPaavvlliiččiićć::    
ZZeelleennii  ttiiggaarr  

SSttaarraa  eekkiippaa  iizz  zzaaggrreebbaaččkkoogg  kkvvaarrttaa  --  DDuuggaavvaa::  

HHrrvvoojjee,,  BBrraaccoo  ii  TTuutt,,  ooddllaazzii  nnaa  lljjeettoovvaannjjee  kkoodd  

BBrraacciinnaa  uujjaakkaa  uu  VVuukkoovvaarr..  SSrreettnnii  ššttoo  ssuu  uuţţaarreennii  

ggrraaddsskkii  aassffaalltt  zzaammiijjeenniillii  pprreeddiivvnnoomm  pprriirrooddoomm  ii  

pprreekkrraassnniimm  DDuunnaavvoomm,,  vveećć  pprrvvii  ddaann  ppoo  ddoollaasskkuu  

ddeeččkkii  ssuu  zzaapplloovviillii  uujjaakkoovviimm  ččaammcceemm  zzvvaanniimm  

ZZeelleennii  ttiiggaarr..  TTiijjeekkoomm  oovvee  pplloovviiddbbee,,  mmllaaddii  

ppuussttoolloovvii  nnaaiillaazzee  nnaa  ttaajjaannssttvveennoogg  uuttoopplljjeenniikkaa..  

UUzzbbuuddlljjiivv  rroommaann  ss  kkrraattkkiimm  ppooggllaavvlljjiimmaa,,  

nnaappeettiimm  zzaavvrrššeettcciimmaa  ii  llaaţţnniimm  ttrraaggoovviimmaa,,  

oodduuššeevviitt  ććee  mmllaaddee  ččiittaatteelljjee  ––  lljjuubbiitteelljjee  kkrriimmiiććaa..  

  

GGrriiggoorr  VViitteezz::  
PPjjeessmmee  

  

  

MMiilliivvoojj  MMaattooššeecc::  
SSttrraahh  uu  UUlliiccii  lliippaa  

ZZaanniimmlljjiivv  rroommaann  oo  ddjjeeččaakkuu  DDaarrkkuu  kkoojjii  ssii  ddaajjee  

nnaaddiimmaakk  MMuunnggooss  NNeevvaaddaa    ii  ppookkuuššaavvaa  pprroonnaaććii  

pprriijjaatteelljjee..  NNoo,,  kkaakkoo  ććee  mmuu  nneettkkoo  bbiittii  pprriijjaatteelljj  

kkaadd  ggaa  ssee  bboojjii??  KKaakkoo  ssee  ssttjjeeččuu  pprriijjaatteelljjii  --  ttoo  jjee  

lleekkcciijjaa  kkoojjuu  MMuunnggooss  mmoorraa  nnaauuččiittii  ddaa  bbii  ssee  

sskkuuppiinnaa  ddjjeeččaakkaa  ii  ddjjeevvoojjččiiccaa  iizz  UUlliiccee  lliippaa  

ddrruuţţiillaa  ss  nnjjiimmee..  

  

AA..  SS..  PPuušškkiinn::  
BBaajjkkaa  oo  rriibbaarruu  ii  rriibbiiccii  

  



  

MMiilliivvoojj  MMaattooššeecc::  
TTiikkii  ttrraažžii  nneezznnaannccaa  

PPoossaaddaa  ookkllooppnnoogg  vvllaakkaa  

SSuuvviiššaann  uu  SSvveemmiirruu  

RRiijjeečč  jjee  oo  ppuussttoolloovvnnoomm  rroommaannuu  uu  kkoojjeemm  ssuu  

jjuunnaaccii  ggrraaddsskkii  ddjjeeččaaccii,,  aa  mmjjeessttaa  zzbbiivvaannjjaa  uulliiccee,,  

zzggrraaddee,,  ssttuubbiiššttaa,,  ttaajjaannssttvveennii  ppooddrruummii  ii  ttaavvaannii..  

VVoolliittee  ppuussttoolloovviinnee??  UUppuussttiittee  ssee  uu  jjoošš  jjeeddnnuu  ss  

ddjjeeččaakkoomm  TTiikkiijjeemm!!  

  

SSeemmppee//GGoosscciinnnn::  
NNiikkiiccaa  

FFrraannccuusskkii  ppiissaacc  JJeeaann--JJaaccqquueess  SSeemmppee,,  ooppiissaaoo  

jjee  uu  ssvvoojjiimm  vveesseelliimm  pprriiččaammaa  nneessttaaššnnoogg  

ddjjeeččaakkaa  NNiikkiiccuu  ii  nnjjeeggoovvee  šškkoollsskkee  pprriijjaatteelljjee..  OOnnii  

ssuu  ttiippiiččnnii  oossnnoovvccii  kkoojjii  bbii  ssee  rraaĎĎee  iiggrraallii  nneeggoo  iiššllii  

uu  šškkoolluu  ii  uuččiillii..  ŠŠttoo  bbii  vviiššee  vvoolljjeellii  oodd  šškkoollee  oottkkrriitt  

ććee  vvaamm  oovvee  vveesseellee  pprriiččee,,  aa  uu  nnjjiimmaa  ććeettee  oottkkrriittii  ii  

ssvvoojjee  vvllaassttiittee  ţţeelljjee..  

  

MMiirroo  GGaavvrraann::  
SSrreettnnii  ddaannii  

KKaakkoo  jjee  ttaattaa  oossvvoojjiioo  mmaammuu  

ZZaalljjuubblljjeenn  ddoo  uuššiijjuu  

SSvvaaššttaa  uu  mmoojjoojj  ggllaavvii  

EEvvoo,,  ššttoo  oo  kknnjjiizzii  kkaaţţee  ggllaavvnnii  lliikk::  „„OOvvoo  jjee  

nneeoobbiiččnnaa  pprriiččaa  oo  ččoovvjjeekkuu  kkoojjii  jjee  bbiioo  ttoolliikkoo  gglluupp  

ddaa  jjee  mmoorraaoo  iizznnoovvaa  oossvvaajjaattii  ţţeennuu  kkoojjuu  jjee  vveećć  

jjeeddnnoomm  oossvvoojjiioo..  TTaajj  ččoovvjjeekk  jjee  mmoojj  ttaattaa  ii  oonn  ssee  

dduuggoo  nniijjee  rraazzuummiioo  uu  ttaajjnnee  mmaammiinnaa  ssrrccaa..  PPrriiččaatt  

ććuu  vvaamm  ii  oo  ssvvoojjoojj  ddjjeevvoojjccii  BBeerrnnaarrddii  ii  oo  ttoommee  

kkaakkoo  jjee  lliijjeeppoo  kkaadd  ttee  nneettkkoo  vvoollii  ii  kkaadd  ttii  nneekkooggaa  

vvoolliišš..““  

  

ZZllaattkkoo  KKrriilliićć::  
PPooččeettaakk  pplloovviiddbbee  

ČČuuddnnoovvaattaa  iissttiinnaa  

ZZaabbrraannjjeennaa  vvrraattaa  

VVeelliikkii  zzaavvooddnniikk  

ŠŠaalljjiivvee  pprriiččee  ii  pprriiččee  bbeezz  ššaallee  

UU  bboollnniiccii  ppoossttoojjee  vvrraattaa  zzaa  ţţeennsskkii  ooddjjeell..  

DDuuggoommee  jjee  bboollnniiccaa  ššaaššaavvaa,,  ddeeššaavvaajjuu  mmuu  ssee  

ddooggooddoovvššttiinnee..  DDuuggii  ssvvaakkuu  nnooćć  bbjjeeţţii  nnaa  ţţeennsskkii  

ooddjjeell  jjeerr  jjee  ttaammoo  nnjjeeggoovvaa  lljjuubbaavv,,  LLiiddiijjaa..  OOdd  ttoogg  

DDuuggiinnoogg  ssttaallnnoogg  bbjjeeţţaannjjaa  nnaa  ţţeennsskkii  ooddjjeell    

vvrraattaa  ssuu  ssee  ppooččeellaa  zzaakklljjuuččaavvaattii..  ZZaanniimmaa  vvaass  

nnaassttaavvaakk??  PPrrooččiittaajjttee  rroommaann!!  

  

SSaannjjaa  PPiilliićć::  
MMrrvviiccee  iizz  ddnneevvnnoogg  bboorraavvkkaa  

ŢŢeelliittee  ssee  oodd  ssrrccaa  nnaassmmiijjaattii??  PPrrooččiittaajjttee  oovvaajj  

dduuhhoovviittoo  nnaappiissaann  rroommaann  kkoojjii  ddoottiiččee  rraazzlliiččiittee  

pprroobblleemmee  ss  kkoojjiimmaa  ssee  ssuussrreeććuu  

ddeesseettooggooddiiššnnjjaaccii,,  nnjjiihhoovvii  pprriijjaatteelljjii  ii  rrooddiitteelljjii..  



  

MMiicchhaaeell  CCoolleemmaann::  
ZZoovv  llaabbiirriinnttaa  

MMrreežžaa  jjee  bbaaččeennaa  

BBiijjeegg  ss  MMrreežžee  

VViiššee  vvoolliittee  rraaččuunnaalloo  oodd  kknnjjiiggaa??  PPrroovvjjeerriittee  vvaaššee  

iinnffoorrmmaattiiččkkee  vvjjeeššttiinnee  uuzz  ddeetteekkttiivvee  IInntteerrnneettaa  --  

TToommoomm,,  RRoobboomm,,  TTaammssyynn,,  LLaauurreenn,,  JJoosshhoomm  ii  

MMiittcchhoomm..OOnnii  ppuutteemm  ddooppiissiivvaannjjaa  nnaa  IInntteerrnneettuu  ii  

zzaajjeeddnniiččkkoogg  zzaakklljjuuččiivvaannjjaa  oottkkrriijjuu  bbjjeegguunnccaa  kkoojjii  

ssee  vvjjeeššttoo  sskkrriivvaa  uu  ssttvvaarrnnoossttii,,  aallii  ppoommooććuu  

ppooddaattaakkaa  ss  IInntteerrnneettaa  ddeetteekkttiivvii  pprraattee  ssvvaakkii  

kkoorraakk  ssuummnnjjiivvccaa......  

  

TTiihhoommiirr  HHoorrvvaatt::  
TTaajjnnaa  GGoorrnnjjeeggaa  ggrraaddaa  

FFrrkkaa  uu  ŠŠččiittaarrjjeevvuu  iillii  MMuukkii  

UU  oovvoomm  rroommaannuu  mmooţţeešš  pprraattiittii  ddjjeeččaakkee  DDuuggoogg,,  

MMiissllaavvaa  ii  MMrrvviiccuu,,  kkoojjii  ssee  nnaaĎĎuu  uu  pprraavvoojj  

aarrhheeoolloošškkoojj  ppuussttoolloovviinnii  kkoojjaa  uukklljjuuččuujjee  ppoottrraagguu  

zzaa  ddrrsskkiimm  llooppoovviimmaa,,  ssuukkoobbee  ss  vvrrššnnjjaacciimmaa,,  pprrvvee  

lljjuubbaavvii……  KKoorriisstteeććii  ssvvoojjuu  ooššttrroouummnnoosstt,,  lluukkaavvoosstt  

ii  hhrraabbrroosstt,,  aallii  pprriijjee  ssvveeggaa  ssllooţţnnoosstt,,  uuppuuššttaajjuu  ssee  

uu  ppoottrraagguu  zzaa  ooppaassnniimm  llooppoovviimmaa,,  aa  ssvvee  ss  

jjeeddnniimm  cciilljjeemm  ddaa  iihh  pprreeddaajjuu  rruuccii  pprraavvddee..  

ZZaassiigguurrnnoo  ććeešš  uuţţiivvaattii  ččiittaajjuuććii  oovvaajj  uuzzbbuuddlljjiivvii  

rroommaann  kkoojjii  oossiimm  nnaappeettee  ddeetteekkttiivvsskkee  pprriiččee  nnoossii  ii  

pplleemmeenniittuu  ppoorruukkuu  ddaa  ppoošštteennjjee  ii  zzaajjeeddnniiššttvvoo  

uuvviijjeekk  ppoobbjjeeĎĎuujjuu  ttee  ddaa  ssee  zzllooččiinn  nnee  iissppllaattii..  

  

MMaarrkk  TTwwaaiinn::  
DDoožžiivvlljjaajjii  TToommaa  SSaawwyyeerraa  

DDoožžiivvlljjaajjii  HHuucckklleebbeerrrryyjjaa  FFiinnnnaa  

MMaarrkk  TTwwaaiinn  jjeeddnnoo  jjee  oodd  nnaajjvveeććiihh  iimmeennaa  ddjjeeččjjee  ii  

ssvvjjeettsskkee  kknnjjiiţţeevvnnoossttii..  NNjjeeggoovvii  rroommaannii  ppiissaannii  ssuu  

jjeeddnnoossttaavvnniimm  jjeezziikkoomm,,  nnaappeettii  ssuu  ii  ss  

nneessttrrpplljjeennjjeemm  ććeettee  oottkkrriivvaattii  rrjjeeššeennjjaa  

ppuussttoolloovviinnaa  ggllaavvnniihh  jjuunnaakkaa  --  HHuucckkaa  FFiinnnnaa    ii  

TToommaa  SSaawwyyeerraa..  

  

JJuulleess  VVeerrnnee::  
PPuutt  uu  ssrreeddiiššttee  zzeemmlljjee  

PPuutt  ookkoo  ssvviijjeettaa  zzaa  8800  ddaannaa  

2200  000000  mmiilljjaa  ppoodd  mmoorreemm  

  

  

MMaajjaa  BBrraajjkkoo--LLiivvaakkoovviićć::  
FFiinnkkaa  FFii  

  

  BBaassnnee  ((iizzbboorr))    



  

BBrraannkkaa  PPrriimmoorraacc::  
LLjjuubbaavvnnii  sslluuččaajj  mmaaččkkaa  JJoojjee  

  

  

RRooaalldd  DDaahhll::  
CChhaarrlliiee  ii  ttvvoorrnniiccaa  ččookkoollaaddee  

PPrriiččaa  ssee  zzaassnniivvaa  nnaa  ttrraajjnnoojj  ppooddssvvjjeessnnoojj  tteeţţnnjjii  

ddjjeeccee  ddaa  zzaaggoossppooddaarree  ccaarrssttvvoomm  ssllaassttiiccaa  ii  

bboommbboonnaa..  TTaakkvvoo  ccaarrssttvvoo,,  uu  oovvoomm  sslluuččaajjuu,,  

pprreeddssttaavvlljjaa  ffaannttaassttiiččnnaa  ttvvoorrnniiccaa  ččookkoollaaddee  jjoošš  

ffaannttaassttiiččnniijjeegg  ggoossppooddiinnaa  WWiillllyyjjaa  WWoonnkkee  zzaa  

kkoojjeegg  rraaddee  mmaarrlljjiivvii  OOoommppaa--LLoooommppaassii..  WWiillllyy  

WWoonnkkaa  rraassppiissuujjee  ssvvoojjeevvrrssnnuu  lluuttrriijjuu  --  uu  ssvvoojjee  

ččookkoollaaddee  ssttaavvlljjaa  ppeett  zzllaattnniihh  uullaazznniiccaa  kkoojjee  ććee  

ssrreettnniimm  nnaallaazznniicciimmaa  oommoogguuććiittii  ppoossjjeett  nnjjeeggoovvoojj  

ttvvoorrnniiccii  uu  kkoojjuu  ddoo  ttaaddaa,,  jjoošš  nniittkkoo  nniijjee  zzaavviirriioo..  

  

MMiicchhaaeell  EEnnddee::  
JJiimm  GGuummbb  ii  ssttrroojjoovvooĎĎaa  LLuuccaass  

TToo  jjee  vvrrlloo  nneeoobbiiččnnaa  ii  ppoommaalloo  ““oottkkvvaaččeennaa””  

kknnjjiiggaa..  NNoo,,  pprriijjee  ssvveeggaa,,  dduuhhoovviittaa  ii  zzaabbaavvnnaa..  

GGllaavvnnii  lliikkoovvii  ssttrroojjoovvooĎĎaa  LLuukkaass  ii  JJiimm  GGuummbb  

kkrreeććuu  nnaa  ppuuttoovvaannjjee  llookkoommoottiivvoomm  kkoojjaa  iimmaa  

dduuššuu..  NNaa  ttoomm  ppuuttoovvaannjjuu  uu  nnoovvee,,  nneeppoozznnaattee  

kkrraajjeevvee,,  ssuussrreeććuu  nnoovvaa  bbiiććaa,,  lljjuuddsskkaa  ii  

ţţiivvoottiinnjjsskkaa,,  uuppoozznnaajjuu  ddrruukkččiijjee  oobbiiččaajjee  ii  jjeezziikkee..  

  

IIvvaann  CCaannkkaarr::  
IIssttiinnaa  ii  lljjuubbaavv  

  

  

HHeennrryy  WWiinntteerrffeelldd::  
TTiimmppeettiillll  ((GGrraadd  bbeezz  rrooddiitteelljjaa))  

  



  

HHrrvvoojjee  HHiittrreecc::  
MMaattkkoo  nnaa  ššttaakkaammaa  

  

  

AAnnttoo  GGaarrddaašš::  
MMiirroonn  uu  šškkrriippccuu  

FFiilliipp,,  ddjjeeččaakk  bbeezz  iimmeennaa  

VVrrlloo  ddiirrlljjiivvaa  pprriiččaa  oo  ddjjeeččaakkuu  FFiilliippuu  ii  nnjjeeggoovviimm  

pprriijjaatteelljjiimmaa  iizz  DDoommaa  zzaa  ddjjeeccuu  ii  mmllaaddeeţţ..  TTaammoo  

jjee  ddoovveeddeenn  nnaakkoonn  bboollnniiččkkoogg  lliijjeeččeennjjaa  ii  tteešškkiihh  

ppoovvrreeddaa  kkaaoo  ddvvooggooddiiššnnjjii  ddjjeeččaakk,,  bbeezz  iimmeennaa,,  

pprreezziimmeennaa  ii  bbeezz  rrooddiitteelljjaa..  PPrriiččaa  jjee  ttoo  iizz  ţţiivvoottaa  ii  

kkaaoo  ssvvaakkaa  ttaakkvvaa  iimmaa  ssvvoojjuu  lliijjeeppuu  ii  oonnuu  mmaannjjee  

lliijjeeppuu  ssttrraannuu..  NNoo,,  oovvaa  nnuuddii  ssrreettaann  zzaavvrrššeettaakk  ii  

nnaadduu  uu  bboolljjuu  ii  vveeddrriijjuu  bbuudduuććnnoosstt..  

  


