
Веуојка оЛ рарГта

гагосагапа еИИгтот к!азЈспод тигЈскод зЈз1ета, и јапиаги 
2003. доСЈпе пад1о зе роу!асј з к!аујгзке зсепе. Иа то1осј- 
к1и кгесе па ри1 око зуе1а, којј се 1гајаИ Суе доСЈпе ј гаугзЈсе 
зе па је геп та  ј з1епоуЈИт ођа!ата пасЈопа!под Рагка 5ауај 
МаСИориг и 1пСЈјЈ, дСе ргоуоСЈ пекоИко тезесј.

СоСЈпе 2005. паз1апјије зе па МепИе1пи ј ропоуо ргопа- 
1а2Ј ри1 ка зсепј ј тигЈскЈт з1иСЈјЈта, а Јз1оугетепо зе акИупо 
апдагије и газИИ ГЈуо1пе згеСЈпе. То апдагоуапје СопозЈ јој 
уеИки теС јзки  рагпји ј 1ако роз1аје рогпа1а ј уап кгидоуа 
рогпауа!аса к!азЈспе тигЈке.

КогЈз1есЈ зуоје ЛгЈске ргеСпозИ, рогЈга 2а пекоИко тоС- 
пЈИ тадагЈпа (д!атиго2пј зпЈтсЈ 2а УепШ ?ег, гаИт ођпагепј 
зпЈтсЈ 2а ЗроПз ИизиејМ..) ј роз1аје газШпЈ 2пак јеСпе уо- 
Сесе тагке Сопјед уеза. Рек!атпЈ идоуогј исЈпЈсе је пајр1а- 
сепџјт тигЈсагет па р!апеИ.

АИрЈспа ј коп1го^еппа тигјсагка

Џргкоз т!аСозИ, Уа!апкиг је сЈз1 ргЈтег к!аујгзке уЈгШогпозИ, 
а1| јој зе сез1о гатега Јгуезпа И1аСпоса, пагосИо и Јп1егрге- 
1асџј готапИспод герег1оага.

1Ј2С|д!а је зуоји з!ођоСи ј пегаујзпоз! Со пез!исепЈИ га2- 
тега ј роз1а!а козтаг 2а огдапЈга1оге копсега1а, јег зе ујзе 
пе 2па пј ђгој о1кагЈта и роз1еСпјет 1гепи1ки ј ИЈгоуЈта ка- 
гак1епзИстт 2а ИоИуиСзки СЈуи.

Такау кагак^ег тапЈ^езШје ј и ргјуа1пот ГЈуо1и. Оуа уе- 
сИа иСауаса ођјау|јије Са пе осекије пЈз1а оС 1јиђаупЈИ уега, 
ЈзИсе пасе1о сагре сИет ј з а то  геба кга1ко1гајпа озуајапја. 
Ијепе ђигпе уеге за з1аупЈт озођата 12 зои-ђЈгпЈза исЈпИе зи 
је јеСЈпЈт к1азЈспЈт тигЈсагет з1а1по ргЈзи1пЈт и Ги1ој з1атрј, 
која зе пЈкаСа рге пјје Јп1егезоуа1а 2а азШ псе га  к!аујгот...
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С1још Мизо

(1о5 Лпбе!ез (ајтз  -  26. јип. 2008)
АЏТОР „ТРИО61ЈЕ О АМВЕиМА“ 

РАЈЕ РОМАСиџ ОР 500.000 
ОО1АРА 5КОи Џ 1О5 АМОЕ1Е5Џ

Оок пједоу Сгидј готап Зесапје па апбе!а уес гарозеСа 
ргуо тез1о па гапд-Из1ата, рјзас Тот ВојС Сао је Сопасџи оС 
ро1а тШопа Со1ага 2а дјтпагјји Иагуез! 12 1оз Апбе1еза, з1о је 
ро1угСЈо ј С|гек!ог 1е из1апоуе. 5ко1а зе па1агј и зЈготазпот 
куаг1и Макаг1иг Рагк, а ВојС ји је роИабао као аСо1езсеп1. 
КаС је роз1ао рго^езог, 1и је ргеСауао кпјјгеупоз!, зуе Сок 
зе пјје роуикао пакоп изреИа ргуе кпјјде.

№зе поујпе коп1акИга1е зи з р јзсет, аИ оп пје Ге1ео Са 
котеп1апзе оуи Јп^огтасџи. 2адопе1пЈ готапорјзас пје ђјо 
газро1огеп 2а Јп1егуј'и јег уес иуеИко рјзе 1гесЈ 1от зуоје заде.

(3(агз пјиI -  24. аудиз! 2008)
1ЕРА АЏРОРА РОМОГО 5АМА!

Иезгеса јеСпЈИ згеса је СгидЈИ. 5 1гЈСезе1 јеСпот доСЈпот, рј- 
јапЈз1кЈпја ј 1ор-тоСе1 иргауо је газкЈпи1а з роз1еСпјЈт т1аСЈт 
ргаИосет, зрапзкЈт 1епЈзегот Иаујјегот 5ап1озот, з којјт 
је рго1екИИ пекоИко тезесј Јта1а готапзи.

2ђод 1ода је зрогИз1а за зуојјт ргјја1е1јјта 'ч Вагзе1опе 
оИзао па !ђјси, Са 1ато ргоуеСе пекоИко Сапа уг1о 2аз1иге- 
под оСтога роз1е изреИа па Ро1ап Сагози ј УЈтђ1Сопи.

51о зе Исе ђјузе С ате  пједоуод згса, пе уегијето Са се 
Сидо оз1аИ зата...
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Веуојка оЛ рарГта

(УагајеИ -  4. зер1етћаг 2008)
„ТРИОСЈА О АМВЕиМА“ 

Џ5КОРО МА РИМЏ

Котрапџа Ко1итћџа рјксегз о1кирИа је ргауа 2а П1тзки аСар- 
1асџи ТгИодје о апбеНта, ^ап1азИспе готапИспе заде Тота 
ВојСа.

пгизМо апбе!а ј Зесапје па апбе!а ргеСз1ау|јаји Суа па- 
з1оуа уеота  Соћго рогпа1а тШопЈта сИа1аса, које зи оуе Суе 
кпјјде уес Сгга1е и пеЈгуезпозИ оС ргуе Со роз1еСпје з1гапе.

Уг1о ђгго 1геђа1о ђј Са роспе аСар1асџа зсепагја ј зпЈта- 
пје ргуод 1ота.

ОД: ра^.г1с1ја.тооге@зрееЗассез.сот
Т е т а : ОгЗга^1јепје
Б а^и т : 12. зер^етђаг 2008.
2 а :  ^.ћотаз.ђојЗ@дтаИ.сот

^ођаг Зап, дозроЗ^пе ВојЗе. Уес Зидо ге1^т За ^ат 
р^зет. 2о^ет зе Ра^г^с^ја, ^тат 31 доЗ^пи  ̂ зата ро- 
З^гет ^ о је  Зесе. 2^е1а зат з со^екот код зат ^о1е1а 
Зо пједо^од роз1е^пјед Заћа  ̂ з кој^т зат 2азпо^а1 а 
рогоЗ^си. Оп је  ра^о оЗ пеиго1озке ђо1ез^ која ти је 
та1о-рота1о о^иге1а з^и зпади. 12 е̂ ^аге тода 2^о^.а 
^газ1а зат .̂о1 к̂о 2̂диђ1 јепа За п̂  Зап-Запаз и .̂о пе 
тоди с!а ро^егијет. Наза рг1са 1^гаја1а је  -̂ ако кга^ко... 
^рга^о и ^гете пазе Згате о^кг^1а зат ^азе кпј^де.

Вега1а зат и ^азе рг^се  ̂ и̂ ргопаз1а ћагтоп^ји за 
затот зовот. ^̂ ко̂  ̂ ^2 ^аз^ћ готапа сез^о ^таји 
згеси За тоди За 2̂тепе з^оји зи^Мпи  ̂ ргоз1оз^  ̂ За 
^зрга^е з^оје дгезке. I ја  зата зе па^ат За си ^та .̂1 

рг^1^ки За ропо^о ^о1^т  ̂ За оре^ ђи^ет ^о1јепа.
И^а1а з^о з^е т 1 ротодИ За зе ро^га^1т 1 рот1г1т 

за 2^о^.от.
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О јо ш  Мизо

(РапзкоЈи1го -  12. ок1оћаг 2008)
АЏРОРА УА1АМКЏР: РРАМ ТА1ЕМАТ 

И! МЕР!Ј5КА РРЕУАРА?

СотНа розеШаса зЈпос зе дига1а Са ибе па Јгиге^пи ргеС- 
з1ауи и рогопзШ ЗапгеИге.

М1аСа ј ђгј|јап1па тигЈсагка паз1ау|ја Са ргМаа теС јзки  
рагпји, и зк|аСи з пјепЈт ЈтЈСГот.

Иа ргодгати је ђјо Ве1оуепоу 1трега1ог, Сок зи и Сгидот 
Се|и з|еСИе 5иђег1оуе 1тргоУ11асце. МебиИт, ргју|асап рго- 
дгат пјје оргауСао осекјуапја.

Џргкоз ћезргекогпој 1еИпЈсЈ који је Сетопз1гЈга|а, копсег! 
је рго1екао као ђег Сизе ј ђег Јкакуе 1орИпе. Ие из1гисауато 
зе Са кагето: Аигога Уа|апкиг је за то  тагкеИпзкЈ ргоЈгуоС 
којј зе и 1е|еуЈ2ЈјзкЈт етЈзЈјата ргеСз1ау|ја као паСагепа ј де- 
пџа|па рјјапјз1кјпја. Ве2 р|азИке ј Иса апбе|а, ђИа ђј за то  рго- 
зеспа тигЈсагка, јег Гепотеп Уа!апкиг пе росјуа пј па сети  
Сгидот Со па Соћго роСтагапој тагкеИпзкој тазјпегџј која 
је озгеСпји Јп1егрге1а1огки уез1о рге1уогИа и тедагуегСи.

51а је пајШГпЈје и зуети  1оте? То з1о 1а пјепа тигЈска 
пегге|оз1 пје зргесИа риђИки, који је ипаргеС озуојИа Икот, 
Са јој зуе угете  ар|аиСЈга.

ОД: туга14.^азћ1пд^оп@ћо^та11.оот
Т е т а : О кпј^дата које п^зи као Згиде...
Б а^и т : 22. ок^ођаг 2008.
2 а :  ^.ћотаз.ђојЗ@дтаИ.сот

Боћаг Зап, дозро^1пе БојЗе. 2о^ет зе М1га 1 1тат 14 
доЗ^па. Ја зат је^па оЗ оп^ћ т1а3^ћ ^2 рге^дгаЗа, како 
паз 2о^и и по^^пата. 13ет и зко1и и Макаг^иг Рагки 1 

рг^зиз^о^а1а зат ^азој коп^егепс^ј^ ка^а з^е Зо1а- 
2 1̂  ̂ и пази зко1и. К! к̂аЗа п^зат тод1а За 2ат^з1 ^т За 
си зе је^пода с!апа 2а^п^.егезо^а^ 2а готапе. Ра ^рак, 

а̂з  ̂ зи те осага1^. 8^е^е1а зат оЗ Згерагса За кир^т
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Беуојка оЛ раргта

^ази Згиди кпј^ди, а1  ̂ п^како п^зат изре1а За зкир^т 
Зо^о1јпо по^оа. 2а^о зат за^ та оз^аја1а и Мђ1^о^.ес1 
Вагпз  ̂ Ноћ1з  ̂ ргос^а1а је  пеко1^ко ри^а...

ЈеЗпо зкготпо ћ^а!а.

(ТМ1.сот -  13. Сесетђаг 2008) 
ЗДиџвиЕМ! АЏРОРА ! ТОМ МА КОМ- 

СЕРТЏ СРЏРЕ „К!М65 ОР 1ЕОМ“?

К1пдз о? 1еоп зи и зибоШ ЈтаИ тосап  паз1ир и Рогити и 
1оз Апбе|ези. Меби т а з о т  ођогауа1е|ја гок дгире 12 ИезуИа 
ђј|ј зи ј рјјапјз1кјпја Аигога Уа|апкиг ј рјзас Тот ВојС, којј зи 
Ј2д|еСа|Ј уеота  ђИзкЈ. 2а|јиђ|јепЈ род|еСЈ, пегпе гесј које зи 
гагтепјЈуаИ па иусе, гике око з1гика. Џкга1ко, пјЈИ Суоје зи 
тподо ујзе оС ргџа1е|ја. Џоз1а|от, з|еСесе ^о1одгаЛје доуоге 
зуе. УуегИе зе...

(ТМ1.сот -  3. јапиаг 2009)
АЏРОРА УА1АМКЏР ! ТОМ ВОЈР: 

Р2О6!М6 2А1ЈЏВ1ЈЕМ!Н

2е|ја 2а оСггауапјет Ипџе Ш ђед 2а|јиђ|јепЈИ? Аигога Уа|апкиг 
ј Тот ВојС зи и зуакот з|исаји јисе СоризИИ зе^ј Сиди зеапзи 
СгодЈпда кго2 СгуогеСе Сеп1га| Рагка I јоз зи ро6е|еП оС 
зпеда...

(ТМ7.сот -  18. таг1 2009)
АЏРОРА УА1АМКЏР ! ТОМ ВОЈР 

ТРАГЕ 5ТАМ МА МЕМНЕТМЏ
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О јо ш  Мизо

(1Ј2А 1ибеј -  10. аргП 2009)
М О М  КМЈ!6А ТОМА ВОЈРА 
!21А2! РРЕ КРАЈА 6ОР!МЕ

|2Сауаска киса Оађ|Сеј јисе је ођјауИа уез1: Лпа|по род|ау- 
|је заде Тота ВојСа ЈгасЈ се пагеСпе језепј. РЈзсеуе ^апоуе 
осекији заИ ј заИ сИапја.

Роз|еСпјЈ 1от ТгИодје о апбеИта 1гећа|о ђј Са ђиСе јеСап 
оС пајуесЈИ изреИа доСЈпе.

(ЕМеПејптеМ 1ибеј -  6. та ј 2009)
ТОМ ТРА2! 5АУР5ЕМ РР5ТЕМ 2А АЏРОРЏ

РЈзас је ргоуео 1гЈ за1а коС ШапЈја и Ијијогки и ро1гагј 2а зауг- 
зепЈт ргз1епот 2а Гепи з ко јот зе ујба уес пекоИко тезесј.

ЈеСпа ргоСауасЈса је ЈгјауИа: „12д|еСао је уг|о 2а|јиђ|јепо 
ј ђИо ти  је Ј2и2е1по з!а|о Са Ј2ађеге пакИ којј се пједоуи ргј- 
ја1е|јјси ЈзрипШ 2аСоуо|јз1уот.“

ОД: з^е^1апа.зћагаро^а@ћо^та11.оот
Т е т а : ^зротепа па је^пи 1јићау
Б а^и т : 9. та ј 2009.
2 а :  ^.отаз.ђоуЗ@дтаИ.сот

Бгад1 дозро^1 пе БојЗе,
Најрге ^аз ипарге^ то1^т За т  ̂ оргоз^^^е ако ђи е̂ 

пек^ћ рга^ор^зп^ћ дгезака. Ја зат Кизк^пја  ̂ 1озе до- 
^ог^т епд1езк^. Уази кпј^ди т  ̂ је  рок1оп^о со^ек кода 
зат ^о1е1а  ̂ кода зат зге1а и Раг^2и. КаЗ т  ̂ је  Зао 
^ази кпј^ди, је^поз^а^по је  гекао: „С^ а ј  ̂ зћ^а^- 
се з ." Тај со^ек (2^ао зе Маг^п)  ̂ ја  Запаз ^ з̂е п^зто 
2аје^по, а1  ̂ те ^аза рг^са ро^зеса па е̂ и̂ која паз је 
зрој^1а  ̂ која те ис^п^1а ^ако г^ от. ^ок ^аз с^ ат ,
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Беуојка оЛ рарГта

пе ^герсет. Кагет ^ат ћ^а1а, ако ргос^а^е о^и рогики 

 ̂ ге1^т ^ат тподо изрећа и ^азет рг^а^пот г^о^и. 
8^е^1апа

(Оп1!пе -  30. та ј 2009)

АЏРОРА УА1АМКЏР ! ТОМ ВОЈР 
5^0^^^ 5Е Џ РЕ5ТОРАМЏ

(Оп1!пе -  16. јип 2009)

АУРОРА УА1АМКЏР МЕУЕРМА ТОМУ ВОЈРУ?

(ТМ1.сот -  2. ји| 2009)
АЏРОРА УА1АМКЏР! ТОМ 
ВОЈР: КРАЈ ЈЕРМЕ РР!СЕ

5|аупа рјјапјз1кјпја, која је пекоИко тезесј ргогМјауа|а |ери 

|јиђаупи ргЈси з р јзсет Т о т о т  ВојСот, ргЈтесепа је ргоз!е 
пеСе|је и Сгиз1уи Огејтза Ви|јагџа, ђиђпјага гок дгире 5Лпкз.

б1дигпо уес уМеН оуај $ш так... Меуегоуа1по је рори1агап па Јиђићи 
1 Бе јИ тоизпи  1 12агуао је тпо§1уо котеп^ага, о Ј  којхћ зи пек1, 1 1о оп1 

пајБгојшј!, БШ роЈги§1ј1у1, а оз1а1ак за гађ т .

Мез1о Ш даЉ ја? ба1а К.оја1 АЊег1 ћо1а и ЕопЈопи. ОодаЉ ј? Ргот$ , 

је Јап  о Ј  пајз1ауп1ј1ћ 1 е̂зУуа1а к1аз1спе ти г1ке  па зуе1и, којх иуек Ш- 
гек1по ргепоз1 ВВС .

№  росеЉи зп1тка Аигога Уа1апкиг и1аг1 па зсепи, ргаИ је ар1аиг 

ћИјаЈа оБогауа1аса, којх гБ1јеп1 з1оје 1зроЈ газкозпе у1к1ог1јапзке ки- 

ро1е. О Ш уепа и игапи сгпи ћ а ђ ти , икгазепи Ш зкге1пот Б1зегпот
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О јо ш  Мизо

одгН сот, рогЈгауђа огкез^аг, зеЈа га к1ау1г 1 ро Л г к а т а  з1§игпо рге- 
у1ас1 ргуе акогЈе битапоуод  КопсетГа.

АиЉ 1ог1јит је 1 о ко т  ргу1ћ ре1 т1пи1а Б1о изгеЈзге^еп, ропезеп 
т и г 1 к о т . И  росеЉи зпагпа, Аигог1па ти г1ска  &ага роз1аја1а је зуе 
з1оБоЈп1ја, Б1а§а као пек1 зап, зуе Јок...

... роз1о је 121дгао з1игђи ођегђеЉпја, пек1 соуек изреуа Ја  зе рорпе 
па зсепи 1 кгесе р ге т а  зоИз1к1пј1.

„Аигога!“
М1аЈа гепа зкаа  1 1зриз1а кга1ак кг1к.
ТаЈ огкез^аг јеЈпо§1азпо ргезЦје Ја  зупа, зтез1а зе ројауђији Јуа 

1е1оћгапИе1ја, зкаси па перогуапод 1 Басаји да па роЈ.
„Аигога!“, ропоУ1 оп.
Роз1о зе роугаШа о Ј  зока, р1јап1з1к1пја из1аје 1 рокге^от гике т о Н  

1е1оћгапИе1је Ја  оз1оБоЈе соуека којх је ргек1пио копсегТ Ма 1гепи1ак 
зу1 оз1аји гаси^ ет, а за1а и1опи и пеоМ спи Из1пи.

Соуек зе рг1Лге, п а те& а  кози1ји и рап1а1опе 1 т а к а г  рг1у1Јпо угаса 
рг1зиз1уо Јића. 2еш се т и  з1јаји, сгуепе о Ј  а1коћо1а 1 пеЈозШ ка  зпа.

М1је Бш  п 1 1егог1з1а п 1 рг1раЈп1к пеке зек1е.
б а т о  2а1јиБ 1јеп 1 соуек.
б а т о  је Јап  пезгесап соуек.
Т о т  рп1а21 Аигог1 1 пез1о јој пезргеШо заорз^ауа, з рота1о 1иска- 

з1от п а Ј о т  Ја  се 1о БШ Јоуођпо Ја  ропоуо ргођиЛ  р1атеп и род1еЈи 
опе који  јоз уоН.

АИ т1 а Ја  гепа да ргек1Ја јег п1је и  з1апји Ја  закгђе перг1ја1поз1 Ш 
Ја  Ји ге  роЈпез1 пједоу ро§1еЈ:

„Со1оуо је, Т о т е !“
Оја^еп, оп з т  гике и гпак пегагитеуапја.
„Со1оуо је“, ропауђа опа зара^от, пе роШ гиа  ро§1еЈ.
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(1.оз Апбе!ез бејИ пјиI -  10. зер1етћаг 2009) 
ТСОРАС „ТРИО6!ЈЕ О АМОЕИМА4* 

ЏНАРбЕМ Џ Р!ЈАМОМ 5ТАМЈЏ

Џ ре1ак иуесе иИарзеп је аи1ог ђез1зе|ега јег је уо2Јо и рј- 

јап о т  з1апји. Уо2Јо је 150 к т  па за1 па ри1и дСе је одгапј- 
сепје 70.

Џтез1о Са пЈз1а пе доуогј, ђјо је Сг2ак ргета роИсајсЈта, 

рге!ес1 Са се Јт ипЈзИИ кагјеге. 51ауј|ј зи ти  ИзЈсе па гике I 

зтезИИ да и сеИји 2а 1гегпјепје. Ргета з|игђепот Ј2Уез1аји, 
Јтао је ујзе оС 1,6 рготИа а|коИо|а и кгуј, а и КаП^отуЈ је 

Со2Уо|јепо 0,8. Роз1о је пекоИко заИ казпјје риз1еп, роз|ао 

је Ј2УЈпјепје ри1ет јаупод заорз1епја, које је ргепео пједоу 

адеп1 МИо 1отћагСо: „Ропео з а т  зе као роз|ес1пј| ЈтђесИ, 
ро1рипо пеоСдоуогпо, а па 1ај пасЈп тодао  з а т  СоуезИ и 

Гјуо1пи оразпоз! ј зеђе ј Сгиде.“

(РадИзегз уЈкН -  20. ок1оћаг 2009)

!21А2АК РО51ЕРМЈЕ6 ТОМА 
„ТРИО6!ЈЕ О АМОЕ1!МА“ КА5М!

|2Сауаска киса Оађ|Сеј иргауо је ођјауИа Са се Ј2|а2ак го- 

тапа Тота ВојСа вШ оС|огеп 2а пагеСпо |е1о. СИаосЈ се, 

Сак|е, тогаИ Са зе з1гре јоз о за т  тезес ј како ђј за^паП га- 

зр|е1 оуе изрезпе заде.

Оо оуод 2аказпјепја Соз|о је 2ђод пеСаупЈИ пеидоСпозИ 

које је аи1ог Јтао пакоп газкЈСа з Аигогот Уа|апкиг, којј ти  

је 1езко рао 1е је, Ј2д|еСа, 2арао и з1апје Сиђоке СергезЈје.

Уег2Јја ко јот је 1о ороугдао пједоу адеп1 МИо 1отђагСо 
д|азЈ: „Тот пј и к о т  з|исаји пе раИ пј оС какуод зЈпСгота 

пеСозМка ЈпзрЈгасџе! Оп зуакоСпеупо гаСЈ, како ђј зуојјт 

сИаосЈта рок|опЈо пајђојј тодисј готап. То зуако т о ге  Са 

га2ите .“
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МебиИт, пе т о ге  Са зргеа педоСоуапје ^апоуа, којј 
песе пј Са сији 2а ђИо какуа оргауСапја. Ргоз1огџе Ј2Сауаса 
зи 1окот сИауе зеСтЈсе ргер|ау|јепе ЈггагЈта рго1ез1а. Ргеко 
Јп1егпе1а је сак падоуез1епа реИсџа којот се зе 2аИ1еуаИ оС 
Тота ВојСа Са розШје зуоје ођауе^е!

ОД: уипј^пђиу@уаћоо.сот
Т е т а : Рогика Јигпе Когеје
Б а^и т : 21. Зесетђаг 2009.
2 а :  ^.ћотаз.ђоуЗ@дтаИ.сот

^гад  ̂ дозроЗ^пе ВојЗе. Ја Уат песи рг^са^ о з^от 
2^о^.и. Иоси с!а ^ат је^поз^а^по рг^гпат с!а зат пеЗа^по 
ђога^^о и рз^ћ^ја^г^јзкој к1^п^с  ̂ гћод Зивоке Зерге- 
з^је. Сак зат и пеко1^ко па^га^а рокиза^ао За окопсат 
з^ој г^о^. 2а ^гете ^од вога^ка, је^па ко1п1сагка 
иђе3^1а те је  За о^ог^т је^пи оЗ ^аз^ћ кпј^да. Уес 
зат гпао га ^аз: ^езко је  пе рг^те^^ ког^се ^аз^ћ 
готапа и те^гои, аи^оћизи 1̂̂  па ^егазата ка^са. М -̂ 
з1^о зат За ^азе рг^се п^зи ро то јет икизи. Рге^аг^о 
зат зе. Нага^по, г^о^. п^је као и кпј^г^, а1  ̂ зат ја 
и ^аз^т а^ап^игата  ̂ ^аз^т 1^ко^^та ргопазао и̂ та1и 
^зкги ћег које те ^ з̂е пе М  М1о.

Рг^т^е ^ггаге то је ^е1^ке гаћ^а1поз^.
ЈипЗ^п Ви^т

(Оп1!пе -  23. Сесетћаг 2009)
Р!5АС ТОМ ВОЈР ЏНАРбЕМ Џ РАР!2Џ

Аи1ог ћез1зе|ега иИарзеп је ргоз|од ропеСе|јка и Рап2и па 
АегоСготи 5аг1 с1е <3о1, роз1о зе и јеСпот ка^еи ро1икао з ко- 
поћагот којј је оСђЈо Са да роз|игј 2ђод 1ода з1о зе уес па|а- 
2Јо и рооСтак|от рјјапз1уи. ВојС је ргИуогеп. ЈаупЈ 1игЈ|ас ти
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је роз|е ЈзрШуапја гакагао зибепје ргеС ргекгзајпЈт зиСот и 

Вођјпјјји кгајет јапиага. ВојСи се 1аСа ђШ зибепо 2а пазИје з 
ргеСитЈзјајет, угебапје ј папозепје |акзЈИ 1е|езпЈИ роугеСа.

ОД: т^гка.ђгедо^^с@дта^1.сот
Т е т а : Уаза пај^егп^ја с^а^.е1јка З гМ је

Б а^и т : 25. Зесетваг 2009.

2 а :  ^ћотаз.ћоу^@дтаИ.сот

г̂ад  ̂ дозроЗ^пе ВојЗе. Р г^  ри  ̂ зе овгасат пекоте 

кода рогпајет зато кгог пједо^а Зе1а!

Ја зат рго^езогка кпј^ге^поз^ и је^пот та1от тез^и 

па јиди З гМ је , д е̂ пе роз^ој^ п̂  Мђ1^о^.ека п̂  кпј^- 
гага. ^ог^о1^е т  ̂ За ^ат о^од 25. Зесетђга роге1^т 

згесап Вог^с. Нос ра^а па то је зе1о гаће1е1о оЗ зпеда. 

НаЗат зе с!а се^е је^пода Запа Зос^  ̂ розе^ ^  пази ге- 

т1 ји , а газ^о пе  ̂ то је  зе1о К^капо^^си!
И^а1а га з^е зпо^е.

Рг^ја^е1јзк^ рогЗга^,

М^гка

Р.8. Не тоди За зе игЗгг^т За ^ат пе кагет За пе 
^егијет п̂  и је^пи јеЗ^пи гес оЗ опода з^о зе рг^са ро 

по^^пата  ̂ ^п^егпе^и и ^ег  ̂ з ^аз^т рг^а^п^т 2^о^.от.

(Мјијогк роз1 -  2. таг1 2010)

ТОМ ВОЈР џ РОМОРЏ?

Рге Суа Сапа, и 23 за1а, 12 јоз перо^паИИ га2|ода, изрезпј 
аи1ог парао доз1а и о1тепот ћаги Рг&а па ВеуегИ ИИзи. Ијј- 

Иоуа ргерјгка ргегаз|а је и 1иси. РоИсџа је ђг2о зИд|а па Исе 

тез1а ј иИарзИа т|аСод рјзса, а 2аИт је коС пједа ргопаз|а 

10 дгата кгЈз1а| те1а.

19



О јо ш  Мизо

Ор1игеп је 2а розеСоуапје Сгоде ј оСгебепа ти  је тега 
из|оупе з|ођоСе, аИ се изкого тогаИ Са зе ројауј ргеС УЈзЈт 
зиСот и 1оз Апбе|ези.

К|аСЈто зе Са се ти  оуод ри1а ђШ ро1гећап Сођаг аСуо- 
ка1 Са ђј Ј2ђедао 2а1уог...

ОД: е<33у93@ г̂ее.^г
Т е т а : Нез^о Зођго
Б а^и т : 3. таг^ 2010.
2 а :  ^.ћотаз.ђоуЗ@дтаИ.сот

а̂ зе ргеЗз^а^^т: го^ет зе ЕЗ^, ^тат 19 доЗ^па  ̂ га- 
^гз^о зат САР (кигз) га роз1аз^саге и З^епи, раг^зкот 
рге^дгаЗи. 1гдиМо зат доЗ^пе па ко1е^ги  ̂ и д^тпа2^ј1 

гћод то је ^ггаг^е зк1опоз^ ка Згигепји з ћаз^зет.
А1  ̂ ^та ^ес доЗ^пи Запа како је  је^па зирег Зе^ојка 

из1а и то ј г^о^.  ̂ о31ис^о зат с!а ргез^апет За зе д1и- 
р^гат. Уга^о зат зе исепји, а з п јот пе зато За ис^т 
^ес  ̂ гагитет о̂ з^о ис^т.

03 кпј^да које т  ̂ Заје За с^ ат , ^азе зи т  ̂ от^- 
1јепе: опе ротаги За тепе ^гаЗе з^е опо пајво1је 
з^о ^тат и зеМ .

8аЗа з пез^гр1јепјет осекијет ^ази з1е^еси рг^си. 
А1  ̂ пе з^^За т  ̂ зе опо з^о теЗ^ј^ рг^саји о ^ата. Мој1 
от^1јеп^ 1 к̂о^  ̂ и ^аз^т готап^та ирга^о зи оп  ̂ кој1 
итеји За оз^апи ^егп  ̂ з^ој^т ^геЗпоз^та. ^ак1е, ако 
роз^ој^  ̂ Зе1^с ^з^пе и з^ети ^оте, раг^е па зеве, 
дозроЗ^пе ВојЗе. Нетој^е За зе ^гдиМ^е и а1коћо1и Ш  
и пек^т до^п^та као з^о је  Згода.

I петој^е За роз^апе^е пек  ̂ перг^з^ојп^ д1ирап...
8 ^е!^к^т роз^о^апјет, ЕЗ^.
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