
Почиње школска година.
Вучкови родитељи се радују што ће

њихов син научити да завија, да се туче
и да се усвињи кад једе... што све,
 уосталом, раде сви мали вукови!
Вучко, међутим, машта о једној

сасвим другачијој школи.

Владимир
Д. Јанковић (1968), 
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Удружења књижевних 
преводилаца Србије.
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француска ауторка

дечјих романа и
стрипова, умало је 

постала хемичарка. На 
последњој години студија 

направила је заокрет 
у каријери. Написала 

је серијале дечјих 
детективских романа

и сликовнице.

Грегоар Мабир (1975) 
завршио је куварску 
школу, али је схватио 
да уместо зачинским 

шпецијама много
боље рукује оловком 

којом зачињава
књиге за младе,
илуструјући их.
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Шумско лишће већ се жути.
Почиње нова школска година.

За Вучка, малог вука, то је први сусрет са школом.
А у његовој породици нема шале с образовањем.



– Мораш обавезно да се упишеш у школу за вукове – грми Вучков отац, 
страшни Вучина, из све снаге лупајући шакама о сто.

БАМ!

– Тако је! У противном, ићи ћеш у раву школу – 
цикнула је Вучинела, Вучкова мама.
А у тој школи деца уче да читају, пишу и рачунају.
Ужас један, кажу!



Вучко никако не може да схвати због чега се његови
родитељи толико боје те праве школе. Он би толико волео

да зна да чита, пише и рачуна! Кад би умео да чита, Вучко би
разумео приче из књига које кришом прелистава у библиотеци.

Овако може само да ужива у лепим сликама.



Кад би умео да рачуна,
Вучко би ноћи проводио бројећи звезде на небу.

Па добро, барем оне које може да види с прозора своје собе!

Кад би умео да пише,
Вучко би могао да шаље писма баки и деки,

с којима се не виђа често.
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