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Весна Јемуовић је запослена као школски библиотекар у ОШ „Јосиф Панчић“ у 

Баљевцу на Ибру и ОШ ,,Јошаничка бања'' у Јосаничкој бањи. Рођена је 1974. 

године у Новом  Пазару, дипломирала је на Одсеку за југословенску 

књижевност и српски језик на Филолошком факултету у Приштини. Воли да 

ради са младима. 

 
 

Некада давно, на рубу велике шуме снова живела је једна неваљала прича. 

Питате се сигурно зашто је била неваљала. То је зато што је насилно и окрутно 

узимала главне јунаке најлепших бајки па деца нису могла да их читају. 

Док је Црвенкапа ишла кроз шуму код своје болесне баке изненада се појавио 

страшни змај огромних крила и однео је у замак у коме је живела Неваљала 

прича. Када се нашла у замку, стражари су је одвели и затворили у једну велику 

мрачну одају у којој су били затворени и јунаци из других бајки: Пепељуга, 

Снежана, коза-мама седам јарића, Златокоса. Била је јако уплашена, али и 

изненађена када их је све угледала. Они су јој испричали како је и њих отео 

огромни змај и довео у замак Неваљале приче. Све бајке су биле јако тужне без 

својих главних јунака. Писале су писма  Неваљалој причи и молиле да им врати 

њихове јунаке. Међутим, она није марила за њихове молбе. 

Не знајући шта да раде, све бајке се састану да би се посаветовале како да врате 

своје јунаке. Свих седам патуљака је плакало за Снежаном, а јарићи за својом 

мамом козом. Договоре се да у замак Неваљале приче пошаљу чаробњака 

прерушеног у просјака. Неваљала прича му дозволи да уђе у замак. Нареди 

слугама да му дају воде и хране. У својој торби чаробњак је имао корпу мале 

Црвенкапе, једног патуљка, једно јаре од седам јарића, златну хаљину прелепе 

Пепељуге, једно перо ружног пачета. Док су му слуге у кухињи доносиле храну, 

он опрезно замахне чаробним штапићем на све што има у својој торби. У том 

моменту из велике мрачне одаје сви су нестали. Сви јунаци су се вратили у своје 

бајке које су биле срећне јер деца могу поново да их читају. Када је то видела 
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Неваљала прича се наљути на просјака и нареди да и њега затворе.Чаробњак 

замахну чаробним штапићем и, гле чуда, Неваљала прича се претвори у жабу! 

На месту где је стајао замак створи се један вир. Жаба брзо скочи у вир и 

нестаде. 

Неваљалци увек буду кажњени за своја лоша дела. 

Драга децо, 

Ову Неваљалу причу сам више пута губила у рукопису. Прочитајте је одмах. 

Пошто је   неваљала, може побећи из књиге. 

 

 


