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Друштво, играмо на све или ништа! Ми смо Орлови  

и морамо да победимо на следећој утакмици. Боби,  

наш тренер, мисли да је то могуће само уколико будемо 

играли лоптом која нам доноси срећу. Подразумевало се 

да ја, као најбољи играч Орлова, треба да водим рачуна 

о тој лопти. Само што се она поцепала, и то не мојом 

кривицом. Добро, не баш без моје кривице. Полако али 

сигурно ситуација постаје веома напета! 

ПОД ХИТНО морам да смислим неки добар план!

Хајко Волц · Цапф
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Ово ниjе Jан

Jан

Тренинг

Уторак – дан кад је  
горео терен … замало 
 

Јан је опет закаснио  
на тренинг.  

Јан је мој најбољи друг.  
Понекад је спор као пуж.
Купићу му будилник за  
рођендан да би устајао  
на време.
И да више не би  
каснио на тренинге. 

Не могу да верујем!



Најбољи

Љут

Наш тренер Боби је Јану  
одмах очитао лекцију  
и објаснио му шта  
значи фер-плеј.

Између осталог, фер-плеј  
подразумева и долазак  
на тренинг на време. 
Као што, рецимо, ја увек  
дођем на време.  
Па, скоро увек…
 
А ово сам ја:  
Тони Срећковић 

Фер-плеј је израз из енглеског језика који  означава поштовање правила игре и уважавање противника. Никога, на пример, не бисмо смели назвати крете#$%&%! Сасвим логично, зар не?



Ово сам ја за десет 
година: 

У међувремену водим 
свој фудбалски дневник: 

Тако ће после победе на СП 
сви знати како сам постао 
најбољи фудбалер на 
свету.

Орао

Прочитај!

Суперзвезда

ТОНИ

Светско првенство у 

фудбалу се одржава 

тек сваке четврте 

године и увек у некој 

другој земљи. Да се 

ја питам, могло би се 

одржавати два пута 

недељно, и то баш овде 

код нас, у Аленбергу.
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Иначе, тренеру Бобију много смета 
кад родитељи почну да 
деле савете током 
тренинга.

Какве идеје њима понекад падају  
на памет, то је страшно!

Зато им је Боби данас доделио  
жути картон.

Забранио им је и да певају  
у суботу. Тада треба да играмо  
с Биковима.

Орао
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На последњој утакмици наши навијачи 
су их поздравили песмом коју су сами 
смислили, а чији је текст гласио  
отприлике овако:

КАД НЕМА БИК

Ој Бикови, Бикови,  који сте ви ликови! Од Орлова нема спаса, Орлови су за вас класа!Од Орлова бољих нема, тешка пропаст вам се спрема! Ој Бикови, Бикови,  који сте ви ликови! 

12121212



Пљас!

Уффф!

Бикови су се толико разјарили  
да су само у првом полувремену  
успели да дају четири гола.  

На крају смо изгубили са 0 : 7.
Разбили су нас!

Управо због тога нам је данашњи  
тренинг био јако битан.
У суботу морамо победити! 

Почели смо жестоко.
Загревали смо се уз игру
ватра-вода-ветар.

До  
победе!

10 минута  
касније

Једва  
дишем

Ој Бикови, Бикови,  који сте ви ликови! Од Орлова нема спаса, Орлови су за вас класа!Од Орлова бољих нема, тешка пропаст вам се спрема! Ој Бикови, Бикови,  који сте ви ликови! 

13131313



Кад тренер каже вода, сви скачемо на 
клупице које се налазе поред терена.  
Као бајаги да не бисмо поквасили ноге.

Кад Боби викне ветар, бацамо  
се на земљу.
Феликс је једини коме није баш  
јасно шта треба да ради. 

Феликс  
се напиње!

Пфррррр!



Фијууу!

Хватај!

Кад каже ватра, свако  
од нас треба да зграби  
по лопту и потрчи према  
средини терена. Сви смо урлали упомоћ 
као ненормални. 
 
Како смо само били ГЛАСНИ!

Најгласнији смо, наравно, били Јан, Ема и ја.
Ми смо најбољи играчи у нашем тиму. 

Јанов гол је уредан и чист скоро као 
купатило које његова мама беспрекорно 
одржава. 
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