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Добро дошао,�драги читаоче,�у СВОЈУ књигу.
Припреми се да будеш ЗАБЕЗЕКНУТ и ЗАПА-

ЊЕН!

ЗБУЊУЈУЋЕ  зачаране загонетке чекају! И ТИ 
ћеш их спровести у дело!
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Али најпре ти је потребан чаробан предмет који 
може да призива ствари ни из чега.� Иди и нађи 
нешто чиме ћеш да ЦРТАШ  и врати се када будеш 
спреман…

Шта си нашао?

Перо које пише само.�

Налив-перо наливено змајском крвљу.

Обичну (али помало загонетну) оловку.
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Одлично! Хајде сада да видимо како пишеш бро-
јеве.

Запиши колико имаш година:

Потом,�напиши у који разред идеш:

На крају,�запиши број између 1 и 10: 

ТАЧНО! Како си само погодио прави број?



Добро дошао у свет Цртограда.�
Можда јеси а можда и ниси већ чуо 
за Цртоград,� али свеједно ћу ти 

испричати све о њему.
Цртоград је ЧАРОБАН напола 

нацртан свет – непотпуно место.�
Па,� био би чаробан када би био 

завршен.�

НАЦРТАЈ  
ЈОШ ЈЕДНУ 

КУЛУ

НАЦРТАЈ  
СТО МРАВА НА 
БИЦИКЛИМА

УПРАВО САМ 
ПРИЗВАО 100 МРАВА 

НА БИЦИКЛИМА!

УПС! ИЗБРИСАО САМ 
НАМ НОГЕ. ДА ЛИ БИ 
НАМ НАЦРТАО НОВЕ?



ЦРТОГРАЂАНИМА је потребна тво-
ја помоћ! Зато зграби чаробни шта-
пић/оловку и почни да црташ.

НАЦРТАЈ 
НЕНАЦРТАНОГ 

ЈОЦУ

МОЛИМ ТЕ, ДА ЛИ 
БИ МИ НАЦРТАО 

МЕТЛУ?

ДА ЛИ БИ МИ 
НАЦРТАО ШЕШИР?

ДА ЛИ БИ МИ 
НАЦРТАО ШТАПИЋ?

ЈА САМ 
НЕВИДЉИВ. ЈА 

САМ НЕНАЦРТАН.

НАЦРТАЈ 
МНОГО СЛЕПИХ 

МИШЕВА
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Као што си можда већ претпоставио,�ово је мал-
чице другачија књига.� Пре него што завршиш с 
читањем ове књиге,�моћи ћеш да радиш много тога.

СПИСАК ЗА ШТРИКЛИРАЊЕ

ЦРТАЈ У ОВОЈ КЊИЗИ

ПРЕСАВИЈАЈ СТРАНИЦЕ

ЦЕПАЈ СТРАНИЦЕ

ЈЕДИ СТРАНИЦЕ

Сада када си већ ЦРТАО  по књизи,� време је да 
ПРЕСАВИЈАШ и ЦЕПАШ.

Најпре,�пресавиј лист дуж истачкане линије при 
врху странице да би запамтио где си стао,� а онда 
окрени страницу 133.�

Ех,�можда не то последње.
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ОК! Имаш оловку.� Имаш свој чаробни штапић.�
Да ли си УЗБУЂЕН што ћеш почети?

ИЗАБЕРИ одговор…

ДА.  Онда окрени страницу и почни.

НЕ.  Јао.�У том случају,�најбоље би било 
да пређеш на страницу 145.



ПРВО ПОГЛАВЉЕ

ЧИН!
На брду с којег се пружа поглед на Цртоград нала-
зи се школа Језивић.� Подигао ју је сер Едмунд 

Језивић пре једног века.�
То је напросто чароб-

но место за посете,�
с високим кулама и 
велелепним грудо-

бранима.

Мада,� то није школа магије,� нити ма шта томе 
слично.�То би било СМЕШНО!

НАЦРТАЈ 
НЕКОЛИКО 

ШИШМИША
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Не,� школа Језивић је обична сабласна школа,� с 
великом двораном и тамницом.�Претпостављам да 
помало личи и на твоју школу.�

Милица је ВРЛО  узбуђена првог дана у школи! 
Ево је како иде носећи школски ранац,� метлу и 

школски шешир.

НАЦРТАЈ 
НЕКОЛИКО 

ЗВЕЗДАОБОЈ 
ЈОЈ ШАЛ
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Милица ОБОЖАВА  књиге о чаробњацима и рат-
ничким принцезама које јашу змајеве.�Зар се то не 
види?

Хајде да погледамо шта је она данас понела са 
собом:

КЊИГА ЧИЊЕНИЦА
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ИСТОРИЈА  

СРБИЈЕМАГИЈЕ

ШКРИЊА ТАЈНИ

ВИ
ЛИ

НСКА ПРАШИНА
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Милица је стигла у своје ново одељење.� Њени 
нови другари се спремају за свој први час те године.�
Милица је села за слободну клупу.

Само што НИЈЕ СЛОБОДНА!
„Здраво“,�зачуо се тих глас поред ње.
Милица се трзнула од изненађења.
„Ко је то рекао?“,�упитала је.
„Зовем се Ненацртани Јоца“,� чуо се глас као 

одговор.

НАЦРТАЈ 
НЕНАЦРТАНОГ 

ЈОЦУ

ИСТОРИЈА  

СРБИЈЕМАГИЈЕ

ШКРИЊА ТАЈНИ
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„Здраво,� Ненацртани Јоцо!“,� казала је Милица.�
„Баш ми је драго што смо се упознали.“

Њих двоје убрзо чаврљају као да су стари другари.
„Шта волиш да радиш?“,�питао је Ненацртани Јоца.
Милица му је испричала о својим омиљеним књи-

гама о чаробњацима и магији.
„Волела бих када бих могла да одем у чаробну 

потрагу“,�казала му је сањарећи.�„Пуну једнорога и 
змајева.“

„Јао,� и ја волим чаробна бића!“,� на то је рекао 
Јоца.�„Обожавам невидљиве зеке и мачке које гово-
ре.�Мада у овој школи никада нема магије.�Овде је 
СТВАРНО досадно.“

Извадио је кесу слаткиша,� па је рекао: 
„Свиђаш ми се.�Изволи једну карамелу.“

„Хвала ти“,� захвалила му је Милица 
узимајући карамелу и стављајући је у 
џеп.�„Сачуваћу је за касније.“

НАЦРТАЈ 
НЕВИДЉИВОГ 

ЗЕКУ

НАПИШИ 
НЕКЕ РЕЧИ

НАЦРТАЈ 
КАРАМЕЛУ
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Цело одељење узбуђено чаврља чекајући свог 
новог наставника.� Необичан човечуљак се најед-
ном појављује пред одељењем.

Милица трепну.� Баш чудно,� помислила је.� Одакле 
се створио? 

Човечуљак носи јаркожуто одело и цилиндар.� У 
једној руци му је ташна,�а у другој штапић.

Човечуљак се нелагодно осврће,�па се онда нака-
шљава.

Није га приметио нико осим Милице.

ОБОЈ 
МУ 

ОДЕЛО
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Он се поново накашља и рече: „Одељење,�ја сам 
професор Морти Волд,�ваш нови наставник.“

И даље га нико није приметио.
Он је лупнуо штапићем по Миличином столу 

како би им привукао пажњу.�Права киша кресница и 
дима сукнула је из врха штапића.�

Милица је поново трепнула.

НАЦРТАЈ 
КРЕСНИЦЕ НАЦРТАЈ  

ДИМ


