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Каубој Коста  
и Тома Торнадо

Ева Мушински
Карстен Тајх



Сваке године пред крај лета каубоји 
се опраштају од лепог времена. 
По прерији почињу јесење олује  
које носе све пред собом. Тада више  
ништа није на свом месту.





Каубој Коста воли јесен. Док напољу дува, 
он седи у подруму своје куће са свињом 
Цицом и кравом Ружом. Тако је било  
и данас. 

Цица му је сипала какао у његову омиљену 
плаву шољу. Ружа је читала наглас из  
подебеле књиге. 

8



Напољу је беснео ураган. Жалузине су ударале 
о зидове куће, кроз димњак се чуло фијукање. 
Одувао је Цицину хаљину с конопца за сушење 
веша, разбацивао кактусе, који су летели на  
све стране, и носио све пред собом. 
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оИдеална књига за најмлађе читаоце!

• узбудљиве приче пуне авантура и обрта
• величина слова и обим текста прилагођени  
  деци старијој од 6 година
• привлачне и духовите илустрације
• књиге које подстичу самостално читање

Каубој Коста живи усред Дивљег запада, на ранчу 
 „Срећица“,  са својим верним пријатељицама – свињом  
Цицом и кравом Ружом. Ранч је окружен густом шумом  
кактуса, која их штити од бандита и којота, али због које  
их ретко ко посећује. Ипак, њихов живот није без  
авантура и узбуђења, а уз много комичних ситуација,  
свака од ових прича имаће срећан завршетак.

Каубој Коста не верује својим очима – на фарми се, 
после снажног урагана,  одједном, појављује 
мајмунче. Тома Торнадо је неодољиво сладак, 
али је намазан свим бојама! Предстоји прави 
циркус… 
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