
  

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

  

  

DDiinnkkoo  ŠŠiimmuunnoovviićć::  
AAllkkaarr  

UUzzbbuuddlljjiivvaa  pprriiččaa  oo  aallkkaarrsskkoomm  nnaattjjeeccaannjjuu  ii  

nneeoobbiiččnnoomm  lljjuubbaavvnnoomm  ttrrookkuuttuu::  ddjjeevvoojjccii  MMaarrttii  

kkoojjaa  ssee  nnee  mmooţţee  ooddlluuččiittii  kkoommee  ppookklloonniittii  ssvvoojjuu  

lljjuubbaavv  --  ssttaarriijjeemm  RRaaššiiccii  iillii  nnjjeeggoovvoomm  ssiinnuu  SSaallkkuu..    

II  uu  ţţiivvoottuu  ii  uu  aallkkaarrsskkoomm  nnaaddmmeettaannjjuu  ppoobbjjeeĎĎuujjuu  

ssnnaaţţnnii  ii  ooddlluuččnnii..  TTkkoo  jjee  bbiioo  ttaakkaavv,,  oottkkrriijj  ččiittaajjuuććii  

AAllkkaarraa..  MMooţţeešš  ii  ss  mmrreeţţnniihh  ssttrraanniiccaa::  

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

  

SSllaavvkkoo  KKoollaarr::  
BBrreezzaa  

JJaanniiccaa  jjee  ddjjeevvoojjkkaa,,  ppoottppuunnoo  rraazzlliiččiittaa  oodd  ddrruuggiihh::  

""PPaa  ddookk  ddrruuggee  ccuurree  ii  ssnnaaššee  tteešškkoo  kkoorraaččaajjuu  kkaaoo  

mmeeddvvjjeeddii,,  uu  nnjjeezziinnoomm  hhoodduu  iimmaa  nneeššttoo  rriittmmaa,,  

mmoožžddaa  ččaakk  ii  eelleeggaanncciijjee......""  OOvvoo  jjee  lliirriikkoomm  

nnaattoopplljjeennaa  ii  ssjjeettnniimm  hhuummoorroomm  pprroottkkaannaa  pprriiččaa  oo  

nnjjeeţţnnoojj  sseeoosskkoojj  ţţeennii  kkoojjuu  jjee  uubbiillaa  ggrruubboosstt  

ţţiivvoottaa  ii  oo  ččoovvjjeekkuu  kkoojjii  jjee  pprreekkaassnnoo  sshhvvaattiioo  ddaa  jjee  

lljjuubbaavv  nnjjeeggoovvee  ţţeennee  bbiillaa  iissttiinnsskkaa  ii  bbeezzggrraanniiččnnaa..  

  

DDrraagguuttiinn  TTaaddiijjaannoovviićć::  
SSrreebbrrnnee  ssvviirraallee  

VViissookkaa  ţţuuttaa  ţţiittaa,,  DDaa  ssaa  jjaa  uuččiitteelljjiiccaa,,  ŢŢeennee  ppoodd  

oorraassiimmaa,,  UU  ssuuttoonn……  NNeekkee  ććeešš  oodd  

TTaaddiijjaannoovviiććeevviihh  ppjjeessaammaa  ppaammttiittii  cciijjeellooggaa  

ţţiivvoottaa!!  

  

EErrnneesstt  HHeemmiinnggwwaayy::  
SSttaarraacc  ii  mmoorree  

  

  

EEpphhrraaiimm  KKiisshhoonn::  
KKoodd  kkuuććee  jjee  nnaajjggoorree  

KKoodd  kkuuććee  jjee  nnaajjggoorree  jjee  jjeeddnnaa  oodd  kknnjjiiggaa  kkoojjee  ssee  

ppaammttee  ii  pprreepprriiččaavvaajjuu..  ZZbbiirrkkaa  jjee  ttoo  hhuummoorreesskkii,,  

kkrraaććiihh  ššaalljjiivviihh  pprriiččaa  oo  zzggooddaammaa  iizz  oobbiitteelljjsskkoogg  

ţţiivvoottaa..  TTuu  ssuu  pprroobblleemmii  ssaa  šškkoolloomm  ii  uuččeennjjeemm,,  

ddjjeeččjjaa  ttvvrrddooggllaavvoosstt  kkoojjaa  ooddrraassllaa  ččoovvjjeekkaa  mmooţţee  

iizzlluuddjjeettii,,  iiššččeekkiivvaannjjee  uu  rrooddiilliiššttuu  nnaa  

nnoovvoorrooĎĎeennoogg  ččllaannaa  oobbiitteelljjii,,  nneevvoolljjee  ookkoo  

uurreeĎĎiivvaannjjaa  kkuuććee,,  nnaabbaavvaa  nnaammiirrnniiccaa  ii  kkuuććaannsskkiihh  

aappaarraattaa,,  ooddnnoossii  ss  rrooddbbiinnoomm  ii  pprriijjaatteelljjiimmaa,,  

ppoossjjeettii,,  iizzllaassccii  uu  rreessttoorraannee,,  lljjeettoovvaannjjaa  uu  

hhootteelliimmaa,,  ssvvaakkooddnneevvnnii  ddooggaaĎĎaajjii  nnaa  uulliiccii,,  uuttjjeeccaajj  

tteelleevviizziijjee,,  nneezzggooddee  ss  aauuttoommoobbiilliimmaa......  
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WWiilllliiaamm  SShhaakkeessppeeaarree::  
RRoommeeoo  ii  JJuulliijjaa  

  

  

PPeerroo  BBuuddaakk::  
MMeeććaavvaa  

  

  

SSiillvviijjaa  ŠŠeessttoo::  
DDeebbeellaa  

ZZaavviirriittee  uu  vviiššee  nneeggoo  uuzzbbuuddlljjiivvuu  ggooddiinnuu  ţţiivvoottaa  

ppeettnnaaeessttooggooddiiššnnjjee  ddjjeevvoojjččiiccee  LLaaddee..  VViiššaakk  

kkiillooggrraammaa,,  pprriijjaatteelljjssttvvoo,,  pprrvvee  nneessrreettnnee  lljjuubbaavvii,,  

oottkkrriiććee  nneeoobbiiččnnee  pprriijjaatteelljjiiccee,,  ttoottaallnnaa  ppoommuuttnnjjaa  ss  

pprriijjaatteelljjeemm  iizz  iinnoozzeemmssttvvaa,,  ddrrooggiirraannjjee,,  ooppiijjaannjjee,,  

ttuulluummaarreennjjee,,  pprrvvee  cciiggaarreettee,,  nneepprraavvddaa,,  ppoolliittiikkaa,,  

bbrraatt  kkoojjii  iimmaa  ssvvoojj  vveelliikkii  pprroobblleemm,,  rrooddiitteelljjii  ssaa  

ssvvoojjiimm  rrooddiitteelljjsskkiimm  pprroobblleemmiimmaa,,  šškkoollaa,,  pprrvvii  

ppoossaaoo  ii  oonnoo  zzbboogg  ččeeggaa  ssuu  aauuttoorriiccuu  nnaazzvvaallii  

rruuššiitteelljjiiccoomm  ttaabbuuaa  nnaa  ssttrraannii......  nnaa  ssttrr......  EEhh,,  ppaa  ttoo  

ććeettee  ssaammii  pprroonnaaććii......  

  

AAnnttooiinnee  ddee  SSaaiinntt--

EExxuuppeerryy::  
MMaallii  pprriinncc  

MMaallii  pprriinncc  aalleeggoorriijjsskkaa  jjee  pprriippoovviijjeesstt  oo  lljjuubbaavvii,,  

ooddggoovvoorrnnoossttii,,  ţţrrttvvii,,  rraaddoossttii  ii  ţţiivvoottuu..  HHuummaannoosstt  

MMaallooggaa  pprriinnccaa  oossvvoojjiillaa  jjee  ččiittaatteelljjee,,  ddjjeeccuu  ii  

ooddrraassllee  ii  ttaa  vveelliikkaa  ččiittaatteelljjsskkaa  lljjuubbaavv  ttrraajjee  vveećć  

ššeezzddeesseettaakk  ggooddiinnaa..  MMaallii  pprriinncc  ffaannttaassttiiččaann  jjee  

rroommaann::  ggllaavvnnii  jjee  lliikk  ttaajjaannssttvveennii  ddjjeeččaakk  kkoojjii  ţţiivvii  

nnaa  nneekkoommee  ddrruuggoomm  ppllaanneettuu,,  rraazzggoovvaarraa  ss  

bbiilljjkkaammaa  ii  ţţiivvoottiinnjjaammaa  ttee  ppuuttuujjee  ppoo  nneekkoommee  

zzaammiiššlljjeennoomm  ssvveemmiirruu..  JJaassnnoo  jjee  ddaa  jjee  rriijjeečč  oo  

ffaannttaassttiiččnnoomm  ssvviijjeettuu  uu  kkoojjeemmuu  ssee  ddooggaaĎĎaajjuu  

ssttvvaarrii  kkoojjee  nnaa  zzeemmlljjii  ffiizziiččkkii  nniissuu  mmoogguuććee......  

  

RRiicchhaarrdd  BBaacchh::  
GGaalleebb  JJooaanntthhaann  LLiivviinnggssttoonn  

SS  GGaalleebboomm  JJoonnaatthhaannoomm  LLiivviinnggssttoonnoomm  ii  

nnjjeeggoovviimm  aauuttoorroomm  RRiicchhaarrddoomm  BBaacchhoomm  

ppoolliijjeeććeettee  uu  ((nnee))ppoozznnaattee  ddaalljjiinnee..  NNiijjee  rriijjeečč  

ssaammoo  oo  ččeeţţnnjjii  zzaa  nneebboomm  kkoojjaa  jjee  aammeerriiččkkoogg  

ppiissccaa  ii  bbiivvššeegg  vvoojjnnoogg  ppiilloottaa  ppoovvuukkllaa  uu  

vvrraattoolloommnnee  aakkrroobbaacciijjee..  SS  oovviimm  ppiisscceemm  kkrreeććeettee  

uu  ppoottrraagguu  zzaa  ssaammiimm  ssoobboomm  ii  zzaa  ssvvoojjiimm  

ggrraanniiccaammaa..  



  

AAuugguusstt  ŠŠeennooaa::  
BBrraannkkaa  

OOvvoo    jjee  ŠŠeennooiinnaa    pprriiččaa  oo  jjeeddnnoojj  iiddeeaallnnoojj  

HHrrvvaattiiccii  ii  iiddeeaallnnoojj  hhrrvvaattsskkoojj  uuččiitteelljjiiccii  kkoojjaa  

nniijjeeddnnooggaa  ttrreennaa  nniijjee  ppoossuummnnjjaallaa  uu  ssvvoojj  iizzbboorr::  

""IIddeemm  oorraatt  tteešškkuu  ttvvrrdduu  bbrraazzdduu,,  iiddeemm  

oopplleemmeennjjiivvaatt  ssvvoojj  ppuukk,,  mmllaaddiiccee  nnaaššeeggaa  

nnaarrooddaa""..  ZZaanniimmaa  vvaass  zzaaššttoo??  

  

AAuugguusstt  ŠŠeennooaa::  
PPrroossjjaakk  LLuukkaa  

ŠŠeennooaa  uu  ddjjeelluu  PPrroossjjaakk  LLuukkaa  ssvvoojjiimm  nneeoobbiiččnniimm  

ddaarroomm  zzaappaaţţaannjjaa  ii  vvjjeeššttiimm  ppeerroomm  mmaajjssttoorrsskkii  

oosslliikkaavvaa  ddrruuššttvveennee  sslloojjeevvee  ssvvooggaa  vvrreemmeennaa..  

UUzziimmaa  ttiippiiččnnee  pprreeddssttaavvnniikkee,,  uuvvooddii  iihh  uu  rraaddnnjjuu  ii  

pprriibblliiţţaavvaa  ččiittaatteelljjuu  sseelloo  JJeelleennjjee  bblliizzuu  ZZaaggrreebbaa,,  

zzaaggrreebbaaččkkoo  pprreeddggrraaĎĎee  ii  ssvviijjeett  ZZaaggrreebbaa  iizz  

ssrreeddiinnee  1199..  ssttoolljjeeććaa..  

  

DDnneevvnniikk  AAnnee  FFrraannkk    

  

VViiššnnjjaa  SSttaahhuulljjaakk::  
DDoonn  oodd  TTrroommeeĎĎee  

ZZllaattnnaa  vvuuggaa  
  

  

  

MMaarriijjaa  JJuurriićć  ZZaaggoorrkkaa::  
KKććii  LLoottrrššććaakkaa  

UUzz  lleeggeenndduu  oo  ppoossttaannkkuu  ggrraaddaa  kkoojjaa  jjee  

aappoossttrrooffiirraannaa  ii  ssaammiimm  ppooddnnaasslloovvoomm  ((ČČaarroobbnnaa  

pprriiččaa  oo  MMaanndduuššii  zzllaattookkoossoojj  ii  ppoossttaannkkuu  ssllaavvnnoogg  

kkrraalljjeevvsskkoogg  ggrraaddaa  nnaa  sseeddaamm  kkuullaa)),,  rroommaannssaa  

ddoonnoossii  ii  pprriiččuu  oo  ssppaassuu  sslliikkee  MMaajjkkee  BBooţţjjee  

KKaammeenniittee  iizz  ppooţţaarraa,,  kkoojjaa  ssvvoojjoomm  ggoottoovvoo  

aammuulleettsskkoomm  vvrriijjeeddnnooššććuu  ššttiittii  MMaanndduuššuu  oodd  

nneevvoolljjaa,,  ttee  lleeggeenndduu  oo  ppoossttaannkkuu  iimmeennaa  

TTuurrooppoolljjee..  NNaavveeddeennii  mmoottiivvii  lleeggeennddii  ii  ppuuččkkiihh  

pprreeddaajjaa  iisspprreepplleeććuu  ssee  ss  ppoovviijjeessnniimm  ssaaddrrţţaajjiimmaa..  

DDaakkaakkoo,,  ookkoossnniiccaa  rroommaannaa  jjee  lljjuubbaavvnnaa  pprriiččaa..  



  

SSuunnččaannaa  ŠŠkkrriinnjjaarriićć::  
UUlliiccaa  pprreeddaakkaa  

ČČaarroobbnnii  pprroossjjaakk  

RRoommaann  tteemmaattiizziirraa  mmjjeessttoo  ii  vvrriijjeemmee  vveezzaannoo  zzaa  

oossoobbnnii  ţţiivvoott  ggllaavvnnooggaa  lliikkaa::  ZZaaggrreebb  zzaa  vvrriijjeemmee  

DDrruuggooggaa  ssvvjjeettsskkoogg  rraattaa..  KKaakkoo  ssee  uu  ttoomm  

vvrreemmeennuu  ii  pprroossttoorruu  ssnnaaššllaa  TTaajjaannaa??  

  

SSuunnččaannaa  ŠŠkkrriinnjjaarriićć::  

ČČaarroobbnnii  pprroossjjaakk  

PPuunnoo  tteeţţee  jjee  rrooddiittii  ssee  ssiirroommaaššaann,,  iimmaattii  nneeuukkee  ii  

nneessppoossoobbnnee  rrooddiitteelljjee,,  nnee  zzaavvrrššiittii  šškkoolluu,,  ţţiivvjjeettii  

nnaa  cceessttii,,  rraassttii  uu  ddoommuu,,  bbiittii  ssaamm......  ZZaaššttoo  jjee  

jjeeddaann  pprroossjjaakk  ppoossttaaoo  ččaarroobbnnii  pprroossjjaakk??  DDiirrlljjiivvaa  

pprriiččaa  oo  oonniimmaa  ddrruuggaaččiijjiimmaa……  

  

ĐĐuurroo  SSuuddeettaa::  
MMoorr  

  

  

NNaaddaa  MMiihheellččiićć::  
BBiilljjeešškkee  jjeeddnnee  ggiimmnnaazziijjaallkkee  

RRoommaann  nnaa  zzaanniimmlljjiivv  nnaaččiinn  ooppiissuujjee  ssuuddbbiinnuu  

nnaaddaarreennee  ddjjeevvoojjččiiccee  kkoojjoojj  rrooddiitteelljjii  ssttrraaddaavvaajjuu  uu  

pprroommeettnnoojj  nneessrreeććii,,  ttee  oonnaa  zzaappooččiinnjjee  ţţiivvoottnnuu  

bboorrbbuu  ssvvoojjiimm  ssnnaaggaammaa,,  uuzz  ppooddrršškkuu  uuddaalljjeennoogg  

bbrraattaa..  IIzz  ddaalljjiinnee,,  kkaaoo  ppoommoorraacc  nnaa  ssttrraannoomm  

bbrroodduu,,  ppooppuutt  ddoobbrroogg  dduuhhaa  uussmmjjeerraavvaa  ssvvoojjuu  

sseessttrruu  ddaa  ii  oonnaa  rraazzaabbeerree  ssvvoojjee  mmoogguuććnnoossttii  ii  ddaa  

uuzzmmee  uu  ssvvoojjee  rruukkee  pprraavvuu  mmjjeerruu  vvllaassttiittee  

ssuuddbbiinnee..  DDjjeevvoojjččiiccaa  ssppoorrttoomm  uubbiijjaa  ţţaalloosstt,,  

ddoobbrroomm  vvoolljjoomm  pprreekkrriivvaa  nneeiisskkuussttvvaa,,  vveeddrriinnoomm  ii  

nneesslloommlljjiivvooššććuu  uussttrraajjee  uu  ssvvoojjiimm  nnaassttoojjaannjjiimmaa  

ddaa  ddrrţţii  kkoorraakk  ss  oossttaalliimmaa  kkoojjii  ţţiivvee  uu  

nneeookkrrnnjjeenniimm  oobbiitteelljjiimmaa  ii  ddaa  oossttaavvii  pprriivviidd  kkaakkoo  ii  

oonnaa  ţţiivvii  nnaa  nnaaččiinn  uusskkllaaĎĎeenn  ss  kkoonnvveenncciijjaammaa  

kkoojjee  ppoossttaavvlljjaa  ddrruuššttvvoo..  

  

MMaajjaa  BBrraajjkkoo  LLiivvaakkoovviićć::  
KKaadd  ppoobbiijjeeddii  lljjuubbaavv  

MMiirrkkoo,,  DDaarriiaa,,  IIvvaa,,  DDoorraa,,  DDuunnjjaa  ii  DDaarrkkoo  

zzaappaannjjeennoo  ssuu  ggaa  gglleeddaallii..  PPrreedd  nnjjiihhoovviimm  ssee  

ooččiimmaa  ooddvviijjaalloo  ""OONNOO"",,  ttoolliikkoo  zzaabbrraannjjiivvaannoo,,  

ttoolliikkoo  nnaappaaddaannoo,,  jjeerr  jjee  uupprraavvoo  uu  sseebbii  nnoossiilloo  

rraazzoorrnnuu  ssnnaagguu  uunniišštteennjjaa,,  lluuddiilloo......  NNaa  ttrreennuuttaakk,,  

aallii  ssaammoo  nnaa  ttrreennuuttaakk,,  oossjjeettiillii  ssuu  ssee  vvaaţţnnoo,,  

zzrreelloo..  OOnnddaa  ssttrraahh..  SSttrraahh  oodd  ddrrooggee  ii  oobbmmaannee..  

OOddjjeeddnnoomm  iimm  ppoossttaannee  jjaassnnoo  oonnoo  ššttoo  ssuu  ssaammoo  

nnaaggaaĎĎaallii  pprriijjee  nneekkoolliikkoo  ttrreennuuttaakkaa..  PPoossttaannee  iimm  

kkrriissttaallnnoo  jjaassnnoo  zzaaššttoo  LLeennnnoonn  ii  RReeeedd  iizzgglleeddaajjuu  

ppooppuutt  zzoommbbiijjaa..  



  

SSaannjjaa  PPiilliićć::  
OO  mmaammaammaa  ssvvee  nnaajjbboolljjee  

SSaassvviimm  ssaamm  ppooppuubbeerrtteettiioo  

PPooppuubbeerrtteettiioo  jjee  ggllaavvnnii  jjuunnaakk  rroommaannaa,,  

ppeettnnaaeessttooggooddiiššnnjjaakk  LLuukkaa,,  kkoojjii  jjee  rraazzaappeett  

iizzmmeeĎĎuu  šškkoollsskkiihh,,  lljjuubbaavvnniihh  ii  oobbiitteelljjsskkiihh  

pprroobblleemmaa..  NNjjeeggaa  mmuuččii  zzaavvrrššeettaakk  oossnnoovvnnee  

šškkoollee  ii  nnaassttaavvaakk  šškkoolloovvaannjjaa,,  rraassppaadd  oobbiitteelljjii  

uuzzrrookkoovvaann  ooddllaasskkoomm  ooccaa,,  ooddrraassttaannjjee  uuzz  ţţeennee,,  

zzaalljjuubblljjiivvaannjjee..  IImmaattee  llii  sslliiččnniihh  pprroobblleemmaa??  

ZZaanniimmaa  vvaass  kkaakkoo  iihh  jjee  rriijjeeššiioo  LLuukkaa??  

  

VVllaaddaann  DDeessnniiccaa::  

PPrraavvddaa  
  

  

MMaattee  BBaalloottaa::  
TTiijjeessnnaa  zzeemmlljjaa  

  

  

EEuuggeenn  KKuummiiččiićć::  
SSiirroottaa  

ZZaaččuuĎĎeennii  ssvvaattoovvii  
  

  

TToommiissllaavv  MMiilloohhaanniićć::  
DDeeššttiinnii  ii  zznnaammeennjjee  

  



  

MMiirroossllaavv  KKrrlleežžaa::  
DDjjeettiinnjjssttvvoo  

  

  

IIvvaann  GGoorraann  KKoovvaaččiićć::  
PPrriippoovviijjeettkkee  

  

  

KKaarrll  BBrruucckknneerr::  
SSaaddaakkoo  hhooććee  žžiivvjjeettii  

DDaavvnnoo  jjee  iizzrreeččeennoo  kkaakkoo  jjee  ppoovviijjeesstt  uuččiitteelljjiiccaa  

ţţiivvoottaa..  DDaa  bbiissmmoo  bbiillii  mmuuddrriijjii,,  pplleemmeenniittiijjii,,  bboolljjii  ii  

ssuuoossjjeeććaajjnniijjii  mmoorraammoo  ppoonneekkaadd  zzaagglleeddaattii  uu  

ssuuddbbiinnee  kkoojjee  iizz  nneekkiihh  pprrooššlliihh  vvrreemmeennaa  ii  

ookkoollnnoossttii  zzrrccaallee  ssttrraaddaavvaannjjaa  ii  ppaattnnjjee  ddrruuggiihh..  

OOvvaa  kknnjjiiggaa  pprriiččaa  ddiirrlljjiivvuu  pprriiččuu  oo  ddjjeevvoojjččiiccii  

SSaaddaakkoo,,  kkoojjaa  uu  bboolluu,,  ddvvoojjbbaammaa,,  rraazzmmiiššlljjaannjjiimmaa  

ii  nnaaddii  pprroovvooddii  ppoosslljjeeddnnjjee  ddaannee  uu  bboorrbbii  zzaa  ţţiivvoott  

oossuuĎĎeenn  nnaa  pprreerraannii  kkrraajj,,  uusslliijjeedd  eekksspplloozziijjee  

aattoommsskkee  bboommbbee  ii  rraaddiiooaakkttiivvnnoogg  zzrraaččeennjjaa  kkaaoo  

ppoosslljjeeddiiccee..  

  

JJoossiipp  LLaaććaa::  
GGrraanndd  hhootteell  

  

  

GGoorraann  TTrriibbuussoonn::  
LLeeggiijjaa  ssttrraannaaccaa  

RRaannii  ddaannii  

NNee  ddaaoo  BBoogg  vveeććeegg  zzllaa  

PPrriiččaa  rroommaannaa  NNee  ddaaoo  BBoogg  vveeććeegg  zzllaa  pprraattii  

vvrriijjeemmee  ooddrraassttaannjjaa  ggllaavvnnoogg  lliikkaa  SSiinniiššee  AAnnččiieeaa  

oodd  nnjjeeggoovvee  ddeesseettee  ggooddiinnee,,  nneeggddjjee  ppooččeettkkoomm  

ššeezzddeesseettiihh  ggooddiinnaa  pprrooššllooggaa  ssttoolljjeeććaa,,  ddoo  

ooddllaasskkaa  nnaa  ssttuuddiijj  uu  ZZaaggrreebb..  OObbiitteelljj  AAnnččiićć  

pprroossjjeeččnnaa  jjee  oonnooddoobbnnaa  oobbiitteelljj  kkoojjuu  oossiimm  SSiinniiššee  

ččiinnee  ii  rrooddiitteelljjii  BBrraannkkoo  ii  NNeevveennkkaa,,  sseessttrraa  BBiibbaa,,  

bbaakkaa  MMiilliiccaa  ttee  uujjaakk  EEmmiill,,  aa  ssiittuuaacciijjee  iizz  nnjjiihhoovvaa  

ţţiivvoottaa  nneeuuoobbiiččaajjeennoo  ssuu  dduuhhoovviittee  ii  

pprreeppoozznnaattlljjiivvee..  



  

ZZllaattkkoo  KKrriilliićć::  
KKrriikk  

  

  

MMiilleennaa  MMaannddiićć::  
PPookkaajjnniikk  

RRiijjeečč  jjee  oo  ppssiihhoolloošškkii  vvrrlloo  zzaanniimmlljjiivvoo  

oobblliikkoovvaanniimm  lliikkoovviimmaa  ddvvaajjuu  eettiiččkkii  ii  

eemmoocciioonnaallnnoo  ssuupprroottssttaavvlljjeenniihh  kkaarraakktteerraa..  LLiikk  

ttiirraanniinnaa  ii  lliikk  ppaassiivvnnee  ţţrrttvvee..  RRoommaann  jjee  ddrraammaa  

ppaattnnjjee,,  ggrriijjeehhaa  ii  iisskkuupplljjeennjjaa  uu  kkoojjoojj  iissppoovvjjeeddnnii  

oobblliikk  ppootteenncciirraa  sseennttiimmeennttaallnnii  uuggooĎĎaajj,,  aallii  

aauuttoorriiccaa  uussppiijjeevvaa  iizzbbjjeeććii  ssrrcceeddrraappaatteelljjnnuu  

ttuuggaalljjiivvoosstt,,  aa  ttrraaggiiččnnee  jjoojj  ssuuddbbiinnee  ppoojjeeddiinnaaccaa  

sslluuţţee  zzaa  oossuudduu  ssuuvvrreemmeennooggaa  ddrruuššttvvaa  kkoojjee  jjee  

ookkrruuttnnoo,,  aallii  vveeććiinnaa  nnjjeeggoovviihh  ssuuddiioonniikkaa  ttoo  nnee  

pprriimmjjeeććuujjee..  OOttkkrriivvaannjjee  ttaajjnnee  ssttvvaarraa  pprreeookkrreett……  

  

NNaannccyy  FFaarrmmeerr::  
KKuuććaa  šškkoorrppiioonnaa  

  

  

NNiicckk  HHoorrnnbbyy::  
SSvvee  zzbboogg  jjeeddnnoogg  ddjjeeččaakkaa  

  

  

MMiicchhaaeell  EEnnddee::  
MMoommoo  

BBeesskkrraajjnnaa  pprriiččaa  
  

  


