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ГОЛУБ?

ГОЛУБ?
’Да нисам ја?’

ГОЛУБ?

’Жвак!’

’Жвак!’
’Жвак!’

Која је од ових 
животиња голуб?

1оглав
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Ако сте помислили да 
је онај петао  –

А ако сте помислили да 
је она гусеница  – 

Ако сте помислили 
да је онај зека  –

У ПРАВУ СТЕ!

У ПРАВУ СТЕ!

’Жвак!’

’Жвак!’’Жвак!’

’Та-дааа!’

’Баш ми 
је жао!’Е ПА, НИЈЕ.
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Али ЈЕСТЕ  она гомила лишћа!

Ово је голуб камењар звани Каменко. 
Он је велики љубитељ природе.

’Баш ми је драго!’

’Ми смо му инспирација!’

Ужива да се маскира 
у своје омиљене 
биљке и животиње.
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Али Каменко је и даље 
само голуб.

И као сви голубови, просто 
ОБОЖАВА  мрвице од хлеба.

За једног голуба мрвице су најсласнија 
храна на целом-целцијатом свету.

Да ли волите љути чипс? Пицу? 
Чоколадни сладолед? Е па, такав укус 
мрвице имају голубовима.

ПРОСТО БОЖАНСКИ!

‘Њам
њам !’

њам



Каменко 
живи на 
фарми 
са јатом 
голубова...

... неколико 
сеоских 
животиња...

... и крдом 
лама.

’Зашто 
онај 

уврнути 
голуб упире 

пером у 
нас?’



Ниједна животиња на фарми не схвата 
зашто се Каменко маскира.

Краве мисле да је луд.

’ПРАВИ ГОЛУБОВИ 

’ПРАВИ ГОЛУБОВИ ТРЕБА ДА 

РАДЕ ГОЛУБИЈЕ СТВАРИ!’

Голубови мисле да би требало да буде као 
и сви остали голубови.

НЕ НОСЕ 
КОСТИМЕ!’
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А ламе мисле да је разметљив.

Али такве су вам ламе. Њима су ама 
баш сви разметљиви.

Али Каменка није 
брига. Он ради шта 
год му се ћефне!

’Здраво, ламе.’

’Види 
разметљивца.’

’ПРАВИ ГОЛУБОВИ СЕ НЕ РАЗМЕЋУ!’
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Једног дана се на фарми 
појавио стари голуб.

„Тражим некога ко воли да се 
маскира“, рече стари голуб. 
„Цвркућу ми неке птичице како 
у овом крају има један такав.“

’ТО САМ

ЈА!’



’ТО САМ

ЈА!’каже једна ружа.
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Каменко није сигуран.

’Маскирање зарад борбе против 
злочина звучи узбудљиво’, каже он. 
’Али ја волим да живим на фарми.’

‘МУУ.’

каже стари голуб.

’Зовем се 
Голуб Велегушан’,

’Покрећем одред голубова 
који ће се борити против 

злочина. Треба нам МАЈСТОР 
ПРЕРУШАВАЊА. Да ли би дошао у 
град да нам се придружиш?’
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’Што не дођеш да нам помогнеш око једног 
случаја?’, вели Велегушан. ’Па тек онда 
одлучи. Треба нам голуб као што си ти.’

каже Каменко.

И они се вину у небо.

’Види оне голубове 

како одлећу!’

’Океј – што да не?’,

’РАЗМЕТЉИВЦИ!’
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Каменко и Велегушан лете повише 
планина и језде кроз долине.

’А зашто регрутујеш 

баш голубове?’,

’Голубови су 
САВРШЕНИ борци 
против злочина’,

пита Каменко.

објашњава 
Велегушан.

шпицаста 

планина долине

фарма град

’Разметљивци!’



’Нас има АМА БАШ СВУГДЕ .’

’А и БРЗИ  смо.’

’И умемо да НАПАДАМО.’

’Хероји!’

ФИЈУУУ!

БАНКА

БАНКА




