
Андреј има новог љубимца.   
Упознао је НАРАВ, на 
игралишту. 

У почетку, Нарав је била диван 
пријатељ. Међутим, убрзо постаје 
тешка за сарадњу и Андреј почиње 
да прижељкује да га остави на миру. 
Једног дана, Нарав је заиста  прешла 
границу и ПРЕТЕРАЛА, тада је Андреј 
добро знао да мора да предузме 
нешто. Покушавао је много тога, али 
Нарав није желела да попусти. Да ли 
ће Андреј  успети да укроти сопствену 
Нарав? 
Занимљива проза и упечатљиве 
илустрације савршено су уклопљене 
у овој мудрој причи о дечаку који 
се бори са својим осећањима. Свако 
ко је некада морао да се избори са 
својом преком нарави, препознаће се 
у овој књизи и саосећати са Андрејем, 
истовремено смејући се несташним 
враголијама једне Нарави. 
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Сангита Бадра  
(Sangeeta Bhadra) студирала је 
биологију на универзитету, али ипак није 
могла да одоли својој животној љубави 
према писању прича за децу. УКРОЋЕНА 
НАРАВ је њена прва сликовница. 
Када нису предано посвећени писању, 
Сангита и њена Нарав уживају у 
рукотворинама, прављењу колача и дугим 
шетњама  улицама у близини њиховог 
дома у Бремптону, Онтарио. (Сангита своју 
Нарав држи на повоцу када год излазе у 
шетњу, али је и остатак времена добро 
контролише.)

Марион Арбона  
(Marion Arbona) награђивани је 
илустратор многобројних књига за децу. 
Након што је дипломирала на одсеку за 
филмску анимацију на École Nationale 
des Arts Décoratifs у Паризу, настанила 
се у Монтреалу у Квебеку. За свој рад 
добила је многа признања, укључујући и 
номинацију за престижну канадску награду 
коју додељује генерални гувернер. Марион 
се готово увек сети да сачека свој ред на 
игралишту.
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Aндреј је имао новог љубимца. Љубимца само за себе. 
Нашао га је тог поподнева на игралишту. 

Игралиште је било пуно деце. Спуштање низ тобоган, 
љуљање, клацкање. Али где год да је Андреј пошао, морао је  
да чека свој ред.

Чекај да се спустиш низ тобоган. Чекај да се љуљаш.  
Чекај да се клацкаш. 

Чекај, чекај, чекај, чекај, чекај! 



Андреју је било доста чекања!
Чекање га је љутило! 
Постајао је све љући и љући – 

најљући, као никада у свом животу!



Изненада, нешто је ускочило  
међу децу. Трчало је укруг,  

ћушкало и спотицало, штипкало и газило.

За неколико секунди на игралишту није било никога,  
осим Андреја и тог створа.



Висило је наглавачке с пењалице, смешећи му се.
Андреј никада није видео ништа слично, али знао је ко је то.

Била је то Нарав.



Када су стигли кући, Андреј је отрчао у двориште 
како би могао да се игра у кућици на дрвету са 
својим новим љубимцем.

„Андреј, жао ми је” – рекла је Андрејева мама.  
„Ускоро ће вечера.”

При уласку у кућу, Нарав је залупила вратима. 
„Анди …” – упозорила га је мама.
Нарав је шутнула зид.



„Андреј! Шта те је спопало?” – упитала је мама.
„Нисам ја” – рекао је Андреј. „То је моја Нарав.”
„Па, држи своју нарав под контролом” – рекла је мама. 

„Сада иди и умиј се пре вечере.”
Андреј је рекао Нарави: „Мораш да будеш добра у кући,  

у реду?”
Нарав је легла на леђа и почела да се умиљава.



„Андреј!” – рекла је Андрејева мама. „На ивици сам 
живаца!”

„Али нисам ја. То је била моја Нарав. Хајде, показаћу 
ти је!” – узвикнуо је Андреј.

„Полази горе, млади господине” – рекао је Андрејев 
тата.

„Трпезаријски сто није место за демонстрирање љутите 
нарави.”

Нарав се кикотала и пратила Андреја уз степенице.



Имати Нарав значило је имати више проблема него што 
је Андреј икада могао да замисли.

„Одлази!” – рекао је. Нарав се слатко насмешила, 
окренула се два пута укруг и скочила на његов кревет.

Бацала је Андрејеве играчке и јастуке увис и хватала их 
ногама. Андреј је пожелео да нема такву Нарав.





Андреј је иначе волео да иде у школу, али то јутро је 
било ужасно. Нарав је ишарала Машин рад, послужила се 
Лариним колачићима и поломила све зелене бојице.

„Потребна ти је пауза” – рекао је Андрејев учитељ.
Андреј се примирио и сео. И док је седео, Нарав је 

урадила нешто стварно страшно.



„Не!” – викнуо је Андреј.
Нарав му је намигнула, а затим се бацила да угризе једно дете за ципелу.
„Не!” – поновио је Андреј док је руку држао чврсто преко њених уста. 
Нарав је посегнула да зграби друго дете за коњски репић.
„Не!” – Андреј ју је зграбио за руку.
Нарав се опирала. Шта би требало да урадиш, Андреј?

Размисли, размисли, размисли…
Када год би његов тата био узрујан, бројао би до десет. Андреј је то 

испробао.

Један, два, три, четири, 
  пет, шест, седам, 
    осам, девет, 
        десет.



Нарав се трзала.
Нарав се копрцала.

Андреј се још више сконцентрисао.



Осећај је био некако другачији. Андреј је отворио једно,  
а затим и друго око.

Нарав је престала да се опире. Седела је код његових ногу, 
мрштећи му се. Андреј се насмејао. Успео је!

Заиста је имао Нарав под контролом.


