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Каубој Коста  
на родеу

Ева Мушински
Карстен Тајх



Каубоји једном годишње одмеравају  
снаге на родеу. 
Тада јашу дивље коње, забацују  
ласо и бацају потковице удаљ.  
Најбољи каубој као награду  
добија пехар. 





Пенушави ласо

У шуми кактуса, иза ранча „Срећица“,  
свиња Цица је бријала кактусе.  
„Важно је само да се нико не убоде“, рекла  
је и пренела мердевине до следећег кактуса.  
За то време су се Каубој Коста и крава  
Ружа играли шуге.



„Ја сам разјарени бик!“, смејала се Ружа  
и трчкарала тамо-амо кроз шуму кактуса. 
„Сад ћу да те ухватим!“, повикао је Каубој  
Коста забацујући ласо.



Идеална 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 у такмичарском жару – јашући коња  
и бацајући потковицу удаљ – свима жели да покаже  
да је прави правцати каубој. Хоће ли моћи да  
победи Бату Бубуљичића и Божу Чачконосића?

9 788652 908202


