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Ко је Петсон

Када је Петсон био мали, живео је с мамом, татом и петоро браће 
и сестара на имању. Тамо је било крава, и свиња, и коза, и кокошака, 
а била су и два коња.

У младости је неколико година имао вереницу. Али је она 
упознала данског извођача шлагера који је имао бркове и с њим  
се преселила у Аустралију. Од тада је Петсон живео на свом малом 

имању с кокошкама. 
Није баш претерано волео дружење и приче. Било 

му је лепо кад је сам. Ипак, дешавало се понекад да се 
осети усамљено. Али је то све било пре него што је 
дошао Финдус, а онда су ствари почеле да се одвијају 
великом брзином!

Од тог дана Петсон више никада није био 

усамљен.

Петсонови родитељи



Петсон нема много других обавеза  
осим да се постара за мачка и 
кокошке. Али зато воли да проводи 
време у столарској радионици, 
да размишља и да конструише 
компликоване апарате. Нешто 
најкомпликованије што је 
направио био је механички Деда 
Мраз који говори. Ни њему 
самом и даље није јасно како  
је то успео да уради.

Чича воли да узгаја своје 
поврће сам. И кокошкама 
се свиђа кад Петсон копа по 
повртњаку јер оне тад могу 
да нађу много глиста. 

Петсон и Финдус понекад 
иду на језеро да се купају или 
да пецају. У шуми скупљају 
дрва за огрев и секу јелку за 
Божић. Увече Петсон има 
обичај да седи у кухињи 
и слуша радио, решава 
укрштенице и пије кафу,  
а Финдус лежи на кухињској 
клупи и ужива.



Ко је Финдус

Петсон је испричао да је Финдуса добио давно, док 
је овај још био маче у кутији. Финдус не може ни да 
замисли да живи негде другде осим у Петсоновој кући. 

А и не жели да буде негде другде.
Петсон је Финдусов најбољи друг. Они 

су заједно сваког дана. Када Петсон жели 
да га сви оставе на миру, Финдус се обично 
забавља с кокошкама. Оне нису баш добро 
друштво за игру јер све време заборављају 
правила. Али знају да се играју шуге и 

жмурке.
Петсон је једино људско биће које разуме 

оно што Финдус говори. Али Финдус разуме оно 
што људи говоре. Он такође може да разговара с 

бићенцима, којих има свуда. Петсон то не уме. Изгледа да их он 
уопште не види. 

Финдус воли да иде с Петсоном на пецање. Мало се боји великих 
штука, али то никако не жели да призна. Једном се толико уплашио 
да је хтео да оде кући. Али је то ипак била највећа штука на свету. 

Финдус још воли и да скаче по кревету, да се игра са стварима на 
тавану и у столарској радионици, као и с бићенцима, да иде у шуму 
с Петсоном и бере печурке, да увече лежи на кухињској клупи и да 
слуша радио с Петсоном.



Финдус би највише волео да је чича само 
његов и да кокошке мисле да им је најбољи 
друг. Ако дође неко ко се види и чује више од 
њега, Финдус уме да буде љубоморан. Једном 
се Петсон вратио кући с петлом који је 
најстрашније кукурикао. Да ствар буде гора, 
кокошке су радије хтеле да буду с петлом него 
с Финдусом. Финдус се надурио и урадио је 
нешто због чега га је касније гризла савест. 

Финдус не зна колико има година, а изгледа 
да и не стари. Ипак воли да слави рођендан и 
зато то ради три пута годишње. Тада се прави 
торта од палачинки. 

Ако се изузму велике штуке, Финдус се 
ничег не плаши. Осим лисица. Он мисли да 
лисице једу мачке. Мада је Петсон рекао да 
оне то вероватно не раде. ВЕРОВАТНО?!  
То није довољно! Боље да се држи даље од 
њих или да их уплаши и отера.



Да, Петсон и Финдус су најбољи 
пријатељи. Али како је то било када 

се Финдус уселио код Петсона?  
Сад ћете чути! Слушајте пажљиво.



Како се мали 
Финдус изгубио

Написао и илустрoваo 
Свен Нурдквист



Финдус се задовољно смешкао лежећи на Петсоновом стомаку.
– Тај мали мачак, то сам ја – рекао је.
– Аха, тако је – рекао је чича. – Срећом, нашао сам те пре него што те  

је јазавац појео.
– Ма он није опасан – рекао је Финдус. – Сад смо другари. Добар је он!
– Е ти баш умеш са свима да се спријатељиш.
– Да… – рекао је мачак и размислио. – Али си ти ипак мој најбољи пријатељ!
– Аха – рекао је чича смешећи се. – Тако је.



Бићенца која је Финдус упознао живе на Петсоновом  
имању и могу да се појаве у сваком тренутку и на било  

ком месту. Колико их видите у башти?

Решења: Ако питате Петсона, рећи ће 0. Али је то само зато што их он не види. Ако Финдус припомогне у бројању, онда 
ће их заправо бити 32. То би ваљда требало да је тачан број? Ако бројите сами, можда ћете прво доћи до 5, али ћете онда 
приметити бићенца на дрвету и схватити да их је 9. Ако дођете до 10, то значи да сте неко бићенце двапут избројали, па онда 
морате да одузмете 1.



Прошло је неколико дана. Али више ништа није било забавно. „Од оног дана кад 
је петао дошао све се променило“, мислио је Финдус. Кокошке више нимало није 
забављало да се играју с њим, иако је покушавао да смисли смешне игре.

Као, на пример, кад је хтео да помогне Буцојки да полети. Поставио је даску као 
клацкалицу преко цепанице, а онда је ставио пола сендвича на део даске који је био 
на земљи, па се затим попео на грану изнад ње. И кад је Буцојка стала на даску да би 
појела сендвич, Финдус је скочио на други крај даске, па је кокошка катапултирана 
неколико метара у ваздух.



„То је било страшно смешно“, мислио је Финдус. Тако високо никад раније није 
летела. Требало је да буде радосна, али није била, и сигурно је петао био крив због 
тога. „Да он није дојурио, изгрдио ме и отерао, сигурно би се упишкила од смеха“, 
мислио је Финдус.

Тако је стално било. Чим би се Финдус приближио, петао би дошао и отерао га. 
А кокошке нису хтеле ни да писну у његову одбрану, напротив.

И то није било ко бајаги, као кад је Финдус јурио кокошке. Петао би га  
поштено уштинуо ако мачак не би умакао. То уопште није било смешно.



5 јаја
6 dl млека
2 кашике шећера
1 кашичица соли
2,5 шоље брашна
1 dl воде
2 кашике путера
2 dl слатке павлаке
 џем

Умутите 5 јаја, 3 dl млека, 
шећер и со.

Умешајте брашно тако да 
добијете глатку смесу, без 
грудвица. Додајте преостало 
млеко и воду.  
Оставите смесу  
да мало  
одстоји.

Истопите две кашике путера у 
тигању и умешајте у смесу. Тако 
нећете морати да стављате путер 
у тигањ током печења. Испеците 

палачинке и оставите их да се охладе.

Умутите слатку 
павлаку. 
Наизменично 
мажите палачинке 

слатком павлаком 
и џемом и ређајте 
их једну на другу. 
Украсите торту.
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Уживајте поново у неким од познатих 
Петсонових и Финдусових авантура, 

обједињених у овој књизи. Али то неће  
бити све! Сазнаћете и нешто што о њима досад 

нисте знали – шта је било пре него што су  
се упознали и постали најбољи пријатељи, шта 

воле, а шта не воле, како проводе време  
на Петсоновом имању… Поред тога,  

забавићете се тражећи бићенца, испробаћете 
рецепт за одличне палачинке, право из 

Петсонове радионице добићете идеје за 
мајсторисање, научићете правила једне 

невероватне игре меморије  
и сазнаћете како вам метеоролошка  

знања могу помоћи да  
преживите камповање.  

9 788652 909209


