


Истражи Истражи 
предивнипредивни

ИСТРАЖИ И УПОЗНАЈ све тајне овог 
невероватног света! Уз ову књижицу, 
играћеш се и учити о бројним дивним 

животињама које живе у шуми! Упознај 
вука, медведа, јелена, лисицу, веверицу, 

јазавца... 



и упознај и упознај 
шумски светшумски свет

САКУПИ ЧИТАВУ ЗБИРКУ предивних фигурица 
животиња као и бројних других елемената 

помоћу којих ћеш моћи да направиш сопствену 
шуму. Ово је јединствена збирка уз коју ћеш 

смислити безброј различитих игара и изблиза 
открити тајне природе. 

КЊИЖИЦЕ пуне лепих илустрација 
пружиће ти одговоре на безброј 

питања о становницима шуме, њиховим 
навикама и окружењу. Шта једе дивљи 

вепар? Како јелену расту рогови?
Мноштво информација и одговора 

помоћи ће ти да прошириш знање о 
шумским свету; а ту су и топле и забавне 

животињске приче, које ћеш моћи да 
препричаваш другарима.

Збирку чини 60 појединачних издања. 



ЗАКОРАЧИ У ПРЕДИВНИ СВЕТ ШУМСКИХ ЖИВОТИЊАЗАКОРАЧИ У ПРЕДИВНИ СВЕТ ШУМСКИХ ЖИВОТИЊА
ЈЕДИНСТВЕНА ЗБИРКАЈЕДИНСТВЕНА ЗБИРКА УЗ КОЈУ ЋЕШ СМИСЛИТИ БЕЗБРОЈ  УЗ КОЈУ ЋЕШ СМИСЛИТИ БЕЗБРОЈ 

РАЗЛИЧИТИХ ИГАРА И ОТКРИТИ ТАЈНЕ ПРИРОДЕРАЗЛИЧИТИХ ИГАРА И ОТКРИТИ ТАЈНЕ ПРИРОДЕ

Наши другари,  
вепрови, ужинају 

боровнице и  
жирове.

Ево је лисица Лија са  
својим супругом!

Шумар пажљиво посматра  
све што се дешава у шуми!

Издавач задржава право да промени укупан обим збирке, редослед бројева и/или придружене предмете, као и да предмете из техничких разлога замени другима 
сличне вредности. Боје и облици предмета могу се разликовати од оних на сликама. Часопис или предмети прикључени уз збирку не могу се продавати одвојено. 



ЗАКОРАЧИ У ПРЕДИВНИ СВЕТ ШУМСКИХ ЖИВОТИЊАЗАКОРАЧИ У ПРЕДИВНИ СВЕТ ШУМСКИХ ЖИВОТИЊА
ЈЕДИНСТВЕНА ЗБИРКАЈЕДИНСТВЕНА ЗБИРКА УЗ КОЈУ ЋЕШ СМИСЛИТИ БЕЗБРОЈ  УЗ КОЈУ ЋЕШ СМИСЛИТИ БЕЗБРОЈ 

РАЗЛИЧИТИХ ИГАРА И ОТКРИТИ ТАЈНЕ ПРИРОДЕРАЗЛИЧИТИХ ИГАРА И ОТКРИТИ ТАЈНЕ ПРИРОДЕ

Сова Андреј са својим 
младунцима, Алексом  

и Анђелом!

Дубоко у шуми, пронаћи  
ћеш породицу рисева.

   САКУПИ ЧИТАВУ ЗБИРКУОткриј симпатичне фигурице животињских породица, као и бројне друге елементе помоћу којих ћеш направити своју шуму.



ПОТРАЖИ СВОЈ ПРИМЕРАК  
НА КИОСЦИМА!

САКУПИ ЧИТАВУ ЗБИРКУ предивних 
фигурица животиња као и бројних 

других елемената помоћу којих ћеш 
моћи да направиш сопствену шуму.

Следећи број је Следећи број је 
у продаји за  у продаји за  

14 дана14 дана  

У сваком броју:У сваком броју:
•  Брижне животињске породице, 

симпатични ликови и бројни други 

елементи помоћу којих ћеш моћи  

да осмислиш своју шумску причу.

•  Живописна, илустрована књижица  

са причама о шумском животу. 





Упозорење: Прочитајте и сачувајте и за будућу употребу. Овај производ није погодан за децу млађу од 3 године јер садржи ситне делове које дете 

може удахнути или прогутати, уз ризик да се задави или угуши. Издавач задржава право да промени укупан број издања из техничких разлога. 

Издавач задржава право да измени редослед бројева и/или придружене предмете, или да поједине предмете из техничких разлога замени другима 

сличне вредности. Пре евентуалних измена бићете благовремено обавештени кроз саму збирку или посредством других средстава комуникације. 

Боје и облици предмета могу се разликовати од оних на сликама. Часопис или предмети прикључени уз збирку не могу се продавати одвојено. Збирку 

чини 60 бројева. Прва 3 броја биће објављена двонедељно, док ће остали бројеви (4-60) бити објављивани недељно. Промотивна цена првог броја: 

99 дин. Промотивна цена другог броја: 399 дин. Редовна цена трећег и свих осталих бројева: 799 дин. Издавач задржава право промене цене издања у 

случају значајног повећања трошкова набавке репроматеријала, транспортних и/или поштанских трошкова, као и стопе инфлације. 

Издавач: De Agostini Publishing S.p.A., Via G. Da Verrazzano 15, 28100 Novara, Italy. 
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