
  

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

  

  

BBoožžiiddaarr  PPrroosseennjjaakk::  

DDiivvlljjii  kkoonnjj  

DDiivvlljjii  kkoonnjj  jjee  vvrrlloo  ddiirrlljjiivv  rroommaann  uu  kkoojjeemm  ppiissaacc,,  

pprriiččaajjuuććii  pprriiččuu  oo  ţţiivvoottiinnjjaammaa  ii  pprriikkaazzuujjuuććii  nnaamm  

nnjjiihhoovv  uunnuuttaarrnnjjii  ssvviijjeett,,  zzaapprraavvoo  uu  pprreenneesseennoomm  

zznnaaččeennjjuu  ggoovvoorrii  oo  lljjuuddiimmaa  ii  nnjjiihhoovviimm  ooddnnoossiimmaa..  

PPrraattiitt  ććeemmoo  ddiivvlljjeeggaa  kkoonnjjaa  uu  rraazzlliiččiittiimm  ţţiivvoottnniimm  

ssiittuuaacciijjaammaa  uu  kkoojjiimmaa  ssee  ssuuooččaavvaa  ss  rraazznniimm  

mmoorraallnniimm  ppiittaannjjiimmaa..  RRoommaann  jjee  pprreeppuunn  lliijjeeppiihh  

rreeččeenniiccaa  ii  mmuuddrriihh  mmiissllii::  PPoollaakkoo  ssaamm  ppoossttaaoo  

ssvvjjeessttaann  ddaa  cciilljj  žžiivvoottaa  nniijjee  uu  nneeččeemmuu  ppoossttaattii  

nnaajjbboolljjii,,  nneeggoo  nnaaććii  ssvvoojjee  pprraavvoo  mmjjeessttoo  ppoodd  

ssuunncceemm..  

  

HHrrvvoojjee  HHiittrreecc:: 
SSmmooggoovvccii  

PPooppuullaarrnnoossttii  oovvooggaa  hhuummoorriissttiiččnnoogg  rroommaann  ss  

tteemmaattiikkoomm  iizz  ţţiivvoottaa  ssuuvvrreemmeennooggaa  ZZaaggrreebbaa  

ssvvaakkaakkoo  jjee  pprriiddoonniijjeellaa  ii  tteelleevviizziijjsskkaa  

sseerriijjaa..  DDuuhhoovviittoo  ookkaarraakktteerriizziirraannii  lliikkoovvii  ii  

nneessppoorraazzuummii  mmeeĎĎuu  nnjjiimmaa,,  nneeooččeekkiivvaannee  

ssiittuuaacciijjee  ii  ssmmiijjeeššnnii  ddiijjaalloozzii,,  aa  ii  kkaajjkkaavvsskkoo  

nnaarrjjeeččjjee  ii  zzaaggrreebbaaččkkii  ţţaarrggoonn  ssiigguurrnnoo  ććee  ttii  ssee  

ssvviiddjjeettii  uu  oovvoommee  rroommaannuu  ppaa  ggaa  nneeććeešš  mmooććii  

pprreessttaattii  ččiittaattii  ssvvee  ddoo  ppoosslljjeeddnnjjee  ssttrraanniiccee!!  

  

VVllaaddiimmiirr  NNaazzoorr:: 

PPrriippoovviijjeettkkee  
  

  

DDaammiirr  MMiilloošš:: 
BBiijjeellii  kkllaauunn  

KKllaauunnoovvii  --  ššaarreennii,,  vveesseellii,,  ssmmiijjeeššnnii..  NNaa  ttaakkvvee  

ssmmoo  nnaavviikkllii..  NNoo,,  ppoossttoojjii  llii  ii  ddrruuggaaččiijjii  kkllaauunn??  UU  

oovvoommee  rroommaannuu  uuppoozznnaatt  ććeešš  ddjjeeččaakkaa  kkoojjii  ţţiivvii  uu  

cciirrkkuussuu  ,,  aa  nnee  rraassppoozznnaajjee  bboojjee  ii  ttoo  mmuu  rraaddii  

vveelliikkee  pprroobblleemmee..  DDjjeeččaakk  ttiijjeekkoomm  ppoottrraaggee  zzaa  

bboojjaammaa  ddoollaazzii  ii  ddoo  ssppoozznnaajjaa  oo  ţţiivvoottuu  ii  lljjuuddiimmaa  

kkoojjii  nnii  zzaa  ššttoo  nneemmaajjuu  vvrreemmeennaa..  ""KKaadd  jjee  ččoovvjjeekk  

ttuuţţaann,,  ttaaddaa  nnjjeemmuu  ii  ssvvee  ookkoo  nnjjeeggaa  iizzgglleeddaa  

ttuuţţnnoo..""  

  

DDuubbrraavvkkoo  JJeellaaččiićć  BBuužžiimmsskkii:: 
SSppoorrttsskkii  žžiivvoott  lleetteeććeegg  MMaarrttiinnaa  

ZZaammiissllii  ddaa  mmooţţeešš  sskkaakkaattii  ttoolliikkoo  vviissookkoo  ddaa  

pprreesskkooččiišš  ssttaabblloo  iillii  ppoottookk  ššiirriinnee  ddeevveett  mmeettaarraa!!  

UU  oovvoommee  rroommaannuu  uuppoozznnaatt  ććeešš  ddjjeeččaakkaa  MMaarrttiinnaa  

kkoojjii  iimmaa  ttaakkvvee  ssppoossoobbnnoossttii..  KKaakkoo  ssuu  ssee  nnjjiimmee  

nneeččaassnnii  lljjuuddii  ppookkuuššaallii  ookkoorriissttiittii  ii  sseebbii  pprriisskkrrbbiittii  

ssllaavvuu,,  zzaasslluuggee    ii  zzaarraadduu,,  ii  ttkkoo  jjee  ii  kkaakkoo  nnaa  

kkrraajjuu  ppoobbiijjeeddiioo,,  ssaazznnaajj  ččiittaajjuuććii  oovvaajj  uuzzbbuuddlljjiivvii  

rroommaann!!  



  

DDaanniieell  DDeeffooee:: 
RRoobbiinnssoonn  CCrruussooee  

VVoolliišš  llii  ppuussttoolloovviinnee??  RRoobbiinnssoonn  jjee  ddooţţiivviioo  

bbrrooddoolloomm  ii  ddoossppiioo  nnaa  ppuussttii  oottookk..  KKaakkoo  ssee  

ssnnaaššaaoo  ii  uussppiioo  pprreeţţiivvjjeettii,,  kkaakkoo  mmuu  jjee  lljjuuddooţţddeerr  

ppoossttaaoo  pprriijjaatteelljj  ii  kkaakkoo  ssee  vvrraattiioo  uu  cciivviilliizzaacciijjuu,,  

pprrooččiittaajj  uu  oovvoommee  rroommaannuu!!  

  

DDiinnkkoo  ŠŠiimmuunnoovviićć:: 
DDuuggaa  

PPoossttoojjii  vvjjeerroovvaannjjee  ddaa  ććee  ssee  ddjjeevvoojjččiiccaa,,  aakkoo  

pprroottrrččii  iissppoodd  dduuggee,,  pprreettvvoorriittii  uu  ddjjeeččaakkaa..  ŠŠttoo  jjee  

nnaaggnnaalloo  ddjjeevvoojjččiiccuu  BBrruunnhhiilldduu,,  zzvvaannuu  SSrrnnaa,,  ddaa  

kkrreennee  nnaa  ttaajj  ppuutt  kkoojjii  ććee  zzaavvrrššiittii  kkoobbnnoo,,  ssmmrrććuu  uu  

mmooččvvaarrii??  OOvvuu  ććeešš  ttuuţţnnuu  pprriiččuu  ppaammttiittii  cciijjeellii  

ţţiivvoott..  LLeekkttiirruu  mmooţţeettee  pprroonnaaććii  ii  nnaa  mmrreeţţnniimm  

ssttrraanniiccaammaa::hhttttpp::////ddzzss..ffffzzgg..hhrr//hhttmmll//SSiimmuunn..hhttmm  

  

VVjjeenncceessllaavv  NNoovvaakk:: 
IIzz  vveelleeggrraaddsskkoogg  ppooddzzeemmlljjaa  

  

  

BBrraannkkaa  PPrriimmoorraacc:: 
MMaattuurraallaacc  

SSpprreemmaattee  ssee  nnaa  mmaattuurraallaacc??  KKaakkoo  jjee  oonn  pprrooššaaoo  

zzaa  uuččeenniikkee  jjeeddnnee  zzaaggrreebbaaččkkee  šškkoollee  ssaazznnaajjttee  uu  

oovvoomm  rroommaannuu!!  

  

DDoobbrriiššaa  CCeessaarriićć::  

PPjjeessmmee  
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ZZoorraann  PPoonnggrraaššiićć::  
GGuummii--gguummii  

IIaakkoo  rroommaann  oobbrraaĎĎuujjee  pprriilliiččnnoo  ssuummoorrnnuu  tteemmuu,,  

iippaakk  nnaamm  uussppiijjeevvaa  ppookkaazzaattii  ddaa  nnaass  ii  uu  nnaajjggoorriimm  

ţţiivvoottnniimm  ssiittuuaacciijjaammaa,,  dduuhh  ii  hhuummoorr  mmoogguu  

ppooddrrţţaattii..  PPrriiččaa  ggoovvoorrii  oo  jjeeddaannaaeessttooggooddiiššnnjjoojj  

ddjjeevvoojjččiiccii  kkoojjaa  jjee  oobboolljjeellaa  oodd  lleeuukkeemmiijjee,,  ttee  

nnaakkoonn  ššeessttoommjjeesseeččnnoogg  bboorraavvkkaa  ii  iinntteennzziivvnnoogg  

lliijjeeččeennjjaa,,  pprrii  ččeemmuu  oossttaajjee  bbeezz  kkoossee,,  iizzllaazzii  iizz  

bboollnniiccee..  MMoorraa  oossttaavviittii  nnoovvoosstteeččeennee  bboollnniiččkkee  

pprriijjaatteelljjee  ii  ppoonnoovvoo  ssee  ssuuooččiittii  ssaa  

ssvvaakkooddnneevvnniiccoomm,,  ssttaarriimm  pprriijjaatteelljjiimmaa,,  šškkoolloomm  ii  

ţţiivvoottoomm..  ZZaaddaaććaa  jjee  ttoo  kkoojjaa  nniijjee  llaakkaa..  NNoo  ZZoorraann  

PPoonnggrraaššiićć  jjee  vvrrssnnii  pprriippoovvjjeeddaačč  kkoojjii  uussppiijjeevvaa  

zzaaddrrţţaattii  vveeddaarr  ttoonn  uu  cciijjeelloojj  pprriiččii  ii  nnaa  nneekkiimm  

ssttrraanniiccaammaa  nnaass  ččaakk  ii  nnaassmmiijjaattii..  

  

CChhaarrlleess  DDiicckkeennss::  
OOlliivveerr  TTwwiisstt  

  

  

IIććaann  RRaammlljjaakk::  
PPoovvrraattnniikk  

SSaann  bbeezz  uuzzggllaavvlljjaa  
  

  

AAuugguusstt  ŠŠeennooaa::  
ČČuuvvaajj  ssee  sseennjjsskkee  rruukkee  

  

  

PPeerroo  ZZllaattaarr::  
OOttkklljjuuččaannii  gglloobbuuss  

  



  

ZZvvoonnkkoo  TTooddoorroovvsskkii::  
PPrroozzoorr  zzeelleennoogg  bblljjeesskkaa  

MMiirraakkuull  oodd  mmoorraa  
  

  

BBrraannkkaa  KKaallaauuzz::  
ČČuujj,,  PPiiggii,,  zzaalljjuubbiillaa  ssaamm  ssee  

VVrrlloo  ddiinnaammiiččaann  rroommaann  ss  vveeddrriimm  ii  mmllaaddeennaaččkkiimm  

iilluussttrraacciijjaammaa  pprriikkaazzuujjee  jjaakkoo  pprriissaann  ooddnnooss  

iizzmmeeĎĎuu  mmaajjkkee  ii  ččeettrrnnaaeessttooggooddiiššnnjjee  kkććeerrii..  

TTaakkvvuu  mmaammuu  zzaa  pprriijjaatteelljjsskkoo  ppoovvjjeerraavvaannjjee  ii  

pprraakkttiiččnnee  ssaavvjjeettee  ssvvaattkkoo  bbii  ppooţţeelliioo  iimmaattii  uu  

ssvvoomm  ddoommuu!!  

  

JJaaddrraannkkaa  KKlleeppaacc::  
MMiirriiss  kknnjjiiggee  

UU  ssvviijjeettuu  bbeesskkrraajjnnee  mmaaššttoovviittoossttii  ii  ffaannttaazziijjee,,  

aauuttoorriiccaa  nnaass  ddjjeelloommiiccee  ppoovveezzuujjee  ii  ssaa  

ssuuvvrreemmeenniimm  ţţiivvoottoomm  jjeerr  tteemmee  ii  zzaapplleettii  vvrrlloo  

jjaassnnoo  ppoollaazzee  iizz  ssvvaakkooddnneevvnniiccee  ssuuvvrreemmeennoogg  

ddjjeetteettaa..  RRiijjeečč  jjee  oo  lliijjeeppoojj  ppooeettiiččnnoojj  pprriiččii  oo  

lljjuubbaavvii..  GGllaavvnnaa  jjuunnaakkiinnjjaa,,  ppaattii  oodd  mmoonnoottoonniijjee  

ssvvaakkiiddaaššnnjjiiccee..  NNeezzaaddoovvoolljjnnaa  nnaaččiinnoomm  ssvvoojjeeggaa  

ţţiivvoottaa  ii  ţţiivvoottaa  ssvvoojjee  oobbiitteelljjii,,  ppoovvllaaččii  ssee  uu  

zzaanniimmlljjiivv  ssvviijjeett  mmaaššttee  ii  lliitteerraattuurree,,  ttee  ssaammaa  

ppooččiinnjjee  ppiissaattii  rroommaann  uu  kkoojjeemmuu  kkaaoo  ddaa  ssee  

pprreellaammaa  nnjjeezziinn  ssttvvaarrnnii  ţţiivvoott  kkrroozz  nneekkuu  

nneeoobbiiččnnuu  pprriizzmmuu..  AAuuttoorriiccaa  vvjjeeššttoo  vvooddii  ddvviijjee  

ppaarraalleellnnee  rraaddnnjjee,,  oonnuu  kkoojjaa  ssee  ddooggaaĎĎaa  uu  

ssttvvaarrnnoossttii  ii  oonnuu  kkoojjaa  jjee  pplloodd  mmaaššttee  ggllaavvnnee  

jjuunnaakkiinnjjee,,  uuoobblliiččeenn  uu  rroommaannuu  kkoojjii  ppiiššee..  

  

BBeerrnnaarrdd  JJaann::  
PPoottrraažžii  mmee  iissppoodd  dduuggee  

MMaalleenn  ppoo  bbrroojjuu  ssttrraanniiccaa,,  aallii  zzaattoo  vveelliikk  ppoo  

eekkoolloošškkoojj  tteemmii  kkoojjuu  oobbrraaĎĎuujjee..  RRaaddnnjjaa  ssee  

ooddiiggrraavvaa  uu  ččiissttiimm  ii  nneettaakknnuuttiimm  kkrraajjoolliicciimmaa  

NNeewwffoouunnddllaannddaa  ggddjjee  ssee  rrooddiioo  mmllaaddii  ttuulljjaann  

DDaannnnyyii..  PPrraatteeććii  nnjjeeggoovv  ţţiivvoott  kkaaoo  ii  ţţiivvoott  

nnjjeeggoovvee  mmaajjkkee,,  aallii  ii  oossttaalliihh  ččllaannoovvaa  zzaajjeeddnniiccee  

ttuulljjaannaa  kkoojjii  zzaavvrrššaavvaajjuu  nnaa  ttrraaggiiččaann  nnaaččiinn,,  

ddoozznnaajjeemmoo  oo  nneehhuummaannoomm  ččoovvjjeekkoovvoomm  ččiinnuu  ii  

vveelliikkoomm  lljjuuddsskkoomm  ssuukkoobbuu  ss  pprriirrooddoomm..  

  

PPaavvaaoo  PPaavvlliiččiićć::  
DDoobbrrii  dduuhh  ZZaaggrreebbaa  

KKnnjjiiggaa  pprriippoovviijjeeddaakkaa  DDoobbrrii  dduuhh  ZZaaggrreebbaa  pprrvvii  jjee  

PPaavvlliiččiiććeevv  nnaasslloovv  iizz  sseerriijjee  kknnjjiiggaa  ppoo  kkoojjiimmaa  jjee  

ppoossttaaoo  ppoozznnaatt  kkaaoo  ppiissaacc  kkrriimmiiććaa..  TTkkoo  jjee  

pplljjaaččkkaašš??  UUbboojjiiccaa??  KKoojjee  ssee  jjoošš  kkrriimmiinnaallnnee  

rraaddnnjjee  ddooggaaĎĎaajjuu  uu  ZZaaggrreebbuu  ii  ttkkoo  iihh  oottkkrriivvaa,,  

oottkkrriijjeettee  ssaammii  uu  oovviimm  pprriiččaammaa..  



  

VVjjeekkoossllaavv  MMaajjeerr::  
DDnneevvnniikk  mmaalloogg  PPeerriiccee  

MMeeĎĎuu  MMaajjeerroovviimm  nnoovveellaammaa  ppoosseebbnnoo  mmjjeessttoo  

zzaauuzziimmaa  pprriiččaa  oo  jjeeddnnoojj  zzaaggrreebbaaččkkoojj  oobbiitteelljjii  ččiijjuu  

ssvvaakkooddnneevvnniiccuu  mmiijjeennjjaa  nneeoobbiiččnnii  lliikk  kkiiccooššaa  

FFuulliirraa  kkoojjii  --  ii  pprreedd  tteettoomm  ii  pprreedd  ttaattoomm!!  --  ""ffuulliirraa""  

PPeerriiččiinnoojj  mmaammii..  AAuuttoorr  ssee  kkoorriissttii  pprriippoovvjjeeddnnoomm  

ppeerrssppeekkttiivvoomm  ddjjeeččaakkaa  PPeerriiccee  ((kkoojjii  vvooddii  ssvvoojj  

ddnneevvnniikk)),,  kkaakkoo  bbii  ssttvvoorriioo  zzaanniimmlljjiivvuu  ii  dduuhhoovviittuu  

pprriiččuu  bblliisskkuu  ddjjeeccii,,  aallii  jjeeddnnaakkoo  ttaakkoo  zzaanniimmlljjiivvuu  ii  

ooddrraasslliimmaa..  

  

SSuuee  TToowwnnsseenndd::  
TTaajjnnii  ddnneevvnniikk  AAddrriiaannaa  MMoolleeaa  

NNoovvii  jjaaddii  AAddrriiaannaa  MMoolleeaa  

SSvvoojj  ddnneevvnniikk  AAddrriiaann  ppooččiinnjjee  ppiissaattii  11..  ssiijjeeččnnjjaa  

11998822..  ggooddiinnee  ,,  aa  ttaaddaa  iimmaa  1133..  ggooddiinnaa  ii  99..  

mmjjeesseeccii..    KKoolliikkoo  vvii  iimmaattee  ggooddiinnaa??  MMooţţeettee  llii  oo  

ssvvoojjiimm  pprroobblleemmiimmaa,,  rraazzmmiiššlljjaannjjiimmaa,,  eemmoocciijjaammaa  

ggoovvoorriittii  jjaavvnnoo  kkaaoo  ii  AAddrriiaann??  PPrroovvjjeerriittee  iimmaattee  llii  

sslliiččnnee  pprroobblleemmee,,  aa  mmooţţddaa  uuzz  AAddrriiaannaa  nnaaĎĎeettee  ii  

rrjjeeššeennjjee!!  

  

SSccootttt  OO’’DDeellll::  
OOttookk  ppllaavviihh  dduuppiinnaa  

CCaarruu  ccaarreevvoo  

NNjjeennoo  ttaajjnnoo  iimmee  jjee  bbiilloo  KKaarraannaa..  ŢŢiivvjjeellaa  jjee  uu  

ssvvoomm  sseelluu  nnaa  OOttookkuu  ppllaavviihh  dduuppiinnaa  uussrreedd  

PPaacciiffiiččkkoogg  oocceeaannaa..  KKaaddaa  jjee  ddooššaaoo  aalleeuuttsskkii  

bbrroodd  ss  nneezznnaanncciimmaa  kkoojjii  ssuu  lloovviillii  vviiddrree,,  

mmnnooggiimmaa  jjee  ţţiivvoott  bbiioo  pprreekkiinnuutt..  UUsspprrkkooss  ttoommee  

ššttoo  ssuu  aalleeuuttii  oottiiššllii,,  pplleemmee  jjee  ooddlluuččiilloo  ppoottrraaţţiittii  

nnoovvii  oottookk..  UU  ppoottrraagguu  jjee  oottiiššaaoo  ii  KKiimmkkii,,  aallii  ssee  

nniijjee  vvrraattiioo..  UUmmjjeessttoo  nnjjeeggaa  vvrraattiillii  ssuu  ssee  bbiijjeellccii..  

HHooććee  llii  iihh  ooddvveessttii  KKiimmkkuu  ii  uu  nnoovvuu  zzeemmlljjuu??  

  

GGuussttaavv  SScchhwwaabb::  
NNaajjlljjeeppššee  pprriiččee  kkllaassiiččnnee  ssttaarriinnee  

  

  

NNaaddaa  IIvveelljjiićć::  
ŽŽeelliišš  llii  vviiddjjeettii  bbiijjeellee  llaabbuuddoovvee  

BBiijjeellii  ppaattuulljjaakk  

LLuuttkkee  ss  dduuššoomm  

RRaaddnnjjaa  kkrraattkkoogg  rroommaannaa  zzaa  ddjjeeccuu  ii  mmllaaddeeţţ    

ooddiiggrraavvaa  ssee  uu  lljjeeččiilliiššttuu  zzaaggoorrsskkiihh  ttoopplliiccaa..  

MMllaaddiićć  rraannjjeenn  uu  DDoommoovviinnsskkoomm  rraattuu,,  ssrreeććee  

ddiijjeettee  kkoojjee  mmuu  ssvvoojjoomm  vveeddrriinnoomm  ppoommaaţţee  

nnaaddvvllaaddaattii  ppssiihhiiččkkuu  ttrraauummuu..  KKaakkvvee  vveezzee  iimmaajjuu  

llaabbuuddoovvii  ss  DDrraavvee  ss  ttiimm??  OOttkkrriijjeettee  ssaammii??  



  

DDeebboorraahh  EElllliiss::  
DDjjeevvoojjččiiccaa  iizz  AAffggaanniissttaannaa  

ZZaammiisslliittee  ţţiivvoott  uu  zzeemmlljjii  uu  kkoojjoojj  ţţeennaammaa  ii  

ddjjeevvoojjkkaammaa  nniijjee  ddooppuušštteennoo  iizziiććii  iizz  kkuuććee  bbeezz  

mmuušškkee  pprraattnnjjee..  ZZaammiisslliittee  ddaa  mmoorraattee  nnoossiittii  

ooddjjeeććuu  kkoojjaa  vvaamm  pprreekkrriivvaa  ssvvaakkii  ddjjeelliićć  ttiijjeellaa,,  

uukklljjuuččuujjuuććii  ii  lliiccee,,  ssvvaakkii  ppuutt  kkaadd  iizzaaĎĎeettee..  TToo  jjee  

bbiioo  ţţiivvoott  uu  AAffggaanniissttaannuu,,  ggddjjee  ssuu  ttaalliibbaannii,,  

pprriippaaddnniiccii  eekkssttrreemmnnee  rreelliiggiioozznnee  sskkuuppiinnee,,  

uupprraavvlljjaallii  vveeććiimm  ddiijjeelloomm  zzeemmlljjee..  OOvvoo  jjee  pprriiččaa  oo  

nneekkoolliikkoo  mmjjeesseeccii  ţţiivvoottaa  ddjjeevvoojjččiiccee  PPaarrvvaannee  uu  

rraazzrruuššeennoomm  ggllaavvnnoomm  aaffggaanniissttaannsskkoomm  ggrraadduu  

KKaabbuulluu..  

  

NNaaddaa  MMiihhookkoovviićć--KKuummrriićć::  
LLaassttiinn  rreepp  

  

  

CC..  SS..  LLeewwiiss::  
KKrroonniikkee  iizz  NNaarrnniijjee  

ČČeettvveerroo  ddjjeeccee  pprrooĎĎee  kkrroozz  ttaajjaannssttvveennii  oorrmmaarr,,  ii  

nnaaĎĎee  ssee  uu  ddrruuggoommee  ssvviijjeettuu,,  ttooččnniijjee  uu  NNaarrnniijjii..  

KKnnjjiiţţeevvnnii  kkllaassiikk  CC..  SS..  LLeewwiissaa  jjee  ddooţţiivviioo  ii  ssvvoojjuu  

ffiillmmsskkuu  vveerrzziijjuu..  OOddaabbeerriittee  nneekkii  nnaasslloovv  ii  uuţţiivvaajjttee  

uu  ffaannttaassttiiccii!!  

  
IIzzbboorr  pprroozzee  ii  ppooeezziijjee  oo  

ddoommoovviinnsskkoommee  rraattuu  
  

  


