
ПРАВИ-ПРАВЦИЈАТИ ЈЕДНОРОГ

ПРЕВЕЛА
ИВАНА ВЕСЕЛИНОВИЋ

САЛИ ОЏЕРС АДЕЛ К. ТОМАС



[illo of magic dust, sparkles, 

stars, hearts]
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Прво поглавље

Једног сунчаног јутра у 

Краљевству Перла је увежбавала 

своју чаролију.



С лакоћом је бацала чаролију. 

Али бацити исправну чаролију 

није било тако лако. И даље је 

била једини чаробни једнорог у 

Краљевству и њене другарице, 

Олива и Живка, обожавале су 

посластице које им је чаролијом 

стварала.

„ЊА
МММ!“



Олива је огрица. Много се смеје 

и много једе, а уколико искрсне 

неки проблем, Олива зна како да га 

реши.

Живка је жар-птица.  

Ситна је, али може 

веома брзо да лети.

ХMMM



Три другарице су заједно могле да 

ураде готово све што науме.

„Направићу данас розе лизалице 

са укусом јагоде“, размишљала је 

наглас Перла. „Пробаћу са хоп-бац. 

А онда ћу да додам дрм-дрм.“

Хоп-бац-дрм-дрм, рече Перла.

Али се ништа није догађало.





„Прашњавог му першуна!“, 

викну Перла. Продрмала је главу 

пар пута и ударила копитом о 

земљу.

Врт-врт-дрм.



Упс. С неба се сручило прегршт 

ружа розе боје, које су се закачиле 

свуда по Перлиној гриви. Како је 

створила руже? Покушавала је да 

направи лизалице са укусом јагоде! 

Макар су биле розе боје и слатке.



Перла је затресла гриву и 

продрмала реп да би се отарасила 

ружа. Али их је трње држало на 

истом месту.

„Баршунастих му балона!“ 

Перла је ударила копитом о земљу 

и мрдала главом док је тресла 

репом. Дрм-бац-трес!

Погледала је увис. Ни трага од 

лизалица с укусом јагоде.  

Ни трага од  

ружа.



Баш кад је хтела да покуша поново, 

зачу да је неко зове. „Перла! Брзо!“ 

Била је то Живка. Сјурила се преко 

ниског дрвећа право на ливаду.
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Живка се спустила и слетела на 

Перлин рог. А онда је изгубила 

равнотежу и висила наглавачке 

држећи се канџицама.

Перла је шкиљила у своју 

другарицу изврнуту наглавачке. 

„Шта се дешава, Живка?“ 

„Дођи брзо!“, рече жар-птица.



[illo of Pearl galloping after Tweet]

„Сркутаве му супе! Да ли је 

све у реду?“, упита Перла.

Живка је направила окрет и 

одлетела попут стреле. 

Перла је потпуно заборавила 

на лизалице с укусом јагоде 

и одгалопирала је за својом 

маленом другарицом.


