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ЗАМИСЛИ 
да си СУПЕРХЕРОЈ!

Замисли да имаш толику моћ да можеш да про-
мениш свет једном руком! 

Замисли да можеш да савијаш простор и цепаш 
време! 

Е па, не мораш више да ЗАМИШЉАШ! 

Твоје време је дошло! 
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СУПЕР ЦРТКО

Стога зграби свој БЕСКРАЈНО МОЋНИ ШТАПИЋ (оби чну 
оловку), свој ПОНИШТАВАЧ (гумицу) и своје ИЗЛИВАЧЕ 
СПЕКТРА (бојице) и спреми се да спасеш свет! 

Имаш ли чиме да црташ? 

Да? Ајмо онда!

Не? Мислим да имаш оловку у школској 
торби. Иди узми је. Сачекаћемо те. 
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Твоја ће нам помоћ бити потребна кроз целу 
књигу. Мораћеш да ЦРТАШ, САВИЈАШ и ЦЕПАШ. 

Како то мислиш – не смеш да цепаш књиге? 
У праву си! Књиге не треба да се цепају. 
Али ово није ОБИЧНА књига! Ово је СУПЕРКЊИГА 

о СУПЕРХЕРОЈИМА! 

А сваки прави суперхерој мора да сме да ИСЦЕПА 
мајицу како би открио свој тајни идентитет. 

А САД ОДЛЕТИ ДО 
СТРАНЕ 135, ПА ДА 

ВИДИМО ШТА МОЖЕШ! 
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МОЖЕШ ЛИ ДА 
МИ НАЦРТАШ 

МАСКУ? 

ЈА БИХ НОВИ 
ПЛАШТ. 

МОЖЕШ ЛИ, 
МОЛИМ ТЕ, ДА МЕ 

НАЦРТАШ? 

ЈООООЈ! ЗАБОРАВИХ 
ДА НЕ МОГУ ДА 

ЛЕТИМ! НАЦРТАЈ 
МИ КРИЛА! 

ТО ЈЕ 
НЕНАЦРТАНИ 

ЈОЦА! 

Добро дошао у Цртоград, место у коме 
живе МОЋНИ нацртани СУПЕРХЕРОЈИ. 

Јеси ли чуо за Цртоград? Свеједно ћу 
ти испричати понешто њему. 

Цртоград би био ПРЕДИВНО место 
само да је завршен. Видиш, недовршен 
је, тек допола нацртан. 
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СВОЈИМ 
СУПЕРМОЋИМА 

ПРАВИМ ТОРТЕ НИ 
ОД ЧЕГА! 

НАЦРТАЈ МИ 
ДУГАЧКЕ РУКЕ ДА 
СПАСЕМ МАЧКУ. 

 НАЦРТАЈ МИ 
ЛЕДЕНИ ДАХ ДА 
УГАСИМ ВАТРУ. 

НАЦРТАЈ 
ТОРТУ. 

Е зато им је потребна твоја ПОМОЋ. Стога узми 
брзо оловку и доврши цртеже на овој страници. 
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Браво! Још мало па смо спремни да почнемо! 

Само још нешто: Јеси ли ХРАБАР? Јеси ли спре-
ман да се бориш против ЏИНОВСКИХ ЧУДОВИШТА? 

Јеси ли вољан да жврљаш по фацама грозних 
СУПЕРЗЛИКОВАЦА? 

Јеси? ОДЛИЧНО! 

ИЖВРЉАЈ 
ИМ ФАЦЕ 
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Надам се да се ниси превише уплашио оних 
ГРОЗНИХ ЗЛИХ МОМАКА, зато што су неки зликовци у 
овој причи ЈОШ ГОРИ! 

Знам! Тешко је поверовати, али истина је. Чекај 
само да упознаш НЕПРИЈАТНОГ ЛУКУ. Нећу ти још 
рећи која је његова супермоћ, али ОДВРАТНА је! 

Јеси ли сигуран да хоћеш да наставиш? Јеси ли 
спреман за СУПЕРХЕРОЈСКУ акцију? 

ДА. Окрени страну и почни. 

НЕ, много се плашим. Онда иди 
на страну 138. 
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ПРВО ПОГЛАВЉЕ 

КАНДА!
У самом центру Цртограда уздиже се огромна 
зграда, седиште ИНДУСТРИЈЕ КАНДА. 

То је највиша зграда у граду и невиђено је кул! 
Има два хелидрома и огромну заставу. 

НАЦРТАЈ 
ЗАСТАВУ 

НАЦРТАЈ 
ХЕЛИКОПТЕР 
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Ово је Давид Канда, директор Индустрије Канда. 

Давид је један од најпаметнијих људи у Црто-
граду и силно се обогатио својим генијалним изу-
мима. Постао је МИЛИЈАРДЕР! 

Али Давид није одувек био милијардер. Некад је 
био СИН милијардера. 
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Његов отац Новак Канда измислио је бојице. Пре 
њега, Цртоград је био безбојан, црно-бео град. Бојице 
су све промениле, па је Цртоград постао дивно жи-
вописно место за живот. 

ОБОЈ ОВО У 
ЦРВЕНО 

ОБОЈ ОВО У 
ПЛАВО

ОБОЈ ОВО 
У ЖУТО 
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Давид је био силно поносан на тату, али је желео 
да помаже житељима Цртограда на мало другачији 
начин: желео је да постане доктор и ради у болници. 

Међутим, његов тата је на то рекао: „Мој син бо-
гами неће бити ДОКТОР! Има да радиш нешто ко-
рисно и да преузмеш породични посао.“ 

„Али, тата, шта ако…“, почео је Давид. 
„Нема али и шта ако“, казао је његов тата. „Ти 

си Канда, а сваки Канда увек ТАЧНО зна шта хоће. Ја 
хоћу да ТИ наставиш мој посао.“ 

И тако је Давид уписао факултет и марљиво учио 
и на крају постао доктор, само друге врсте. Постао је 
доктор изума. Вратио се кући и преузео управљање 
фирмом, али никад није одустао од сна да помаже 
људима. 

Радећи у лабораторији Индустрије Канда, Давид 
је развио нови облик БЕЗГРАНИЧНЕ МОЋИ: Канда пе-
тљу, извор енергије који покреће квантна препле-
теност*. Одмах је видео да она може да му користи 
да помаже људима. 

Давид је дању обичан леп, богат и генијалан 
изумитељ… 

* Питај у понедељак учитеља да ти објасни шта је то квантна преплетеност. 
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…али ноћу се претвара у највеће 
СУПЕРХЕРОЈЕ Цртограда. 

Да, добро си прочитао! СУПЕРХЕРОЈИ, у 
множини! 

Давид Канда је толико богат и Канда пе-
тља је тако моћна да он за сваког супер-
зликовца с којим мора да се обрачуна има 
другу личност. 

На пример, кад Туњави и Сом праве про-
блеме, улови их НОРЈА МЕН. 

НАЦРТАЈ 
УДИЦУ 


