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Пера, службени дух продавнице 
● Доброћудни дух из продавнице

● Стар 10 људских година

● Погинуо пре много година у несрећи

праћеној вицом о прдежу и неколико

рибљих штапића

Нина, помоћница  
у продавници
● Деветогодишња

паметница

● Ужасно тврдоглава…

не, не, одлучна!

● Воли мачиће и страшно

киселе слаткише

Деда Чудомир,  
трговац
● Блесави господин

● Бркови као у моржа

● Често се губи у

сопственој радњи

Ирма Ноблес,  
продавачица сладоледа
● Обожава сладолед

● Фарба се у дугине боје

● Повремено има кошмаре

о пирошкама које њопају

девојчице

Љигавко Хоботниковић,  
маскота продавнице
● Суперинтелигентна копнена

хоботница

● Деда Чудомиров љубимац – мада,

да ли је баш тако?

● У све уплиће своје слузаве пипке



Без пребијене паре 

Нина је имала проблем. У ствари,  

два проблема. Не, не, ТРИ.  

У ствари... 

Кад је Нина схватила колико  

проблема има, одлучила је да их  

све попише. 



Нина је од последњих пара купила суперкорнет  

с три кугле. Одлучила је да се о послу посаветује 

са одраслом особом. 

„Посао!”, фркнула је Ирма Ноблес,  

власница киоска са сладоледом.  

„Ко би још запослио деветогодишњака?  

Осим ако је баш блесав...”

Ирма је палцем показала на чудну продавничицу. 

10



Нина смаза сладолед и оде  

да мало боље проучи излог  

продавнице. 

„Види како слатка вуду лутка!” 

Нина се одушевила.  

„Али, овде је поприличан  

      неред...” 


