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Sadržaj

1		
“Nĭ hăo” Naku!
2		
Kineski zid
3		
Svakidašnji život u Kini
4		
Kineska kuhinja
5		
Yum Cha! Štapići za jelo!
6		
Vremenska crta drevne Kine!
7		
Zemljopis drevne Kine!
8		
Vojska terakota!
9		
Put svile! (Legenda o svili)
10 Zabranjeni grad!
11 Kineske svečanosti!
12 Kineska mitologija!
13 Kineska umjetnost!
14 Kineski izumi!
15 Kineske igre!
16 Wăn’ān Naku!
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Nikica Globtroter maleni je dječak koji jako voli putovati. On voli istraživati i posjećivati
nova mjesta. To i ne čudi jer su svi članovi obitelji Globtroter ljubitelji putovanja. Baka i
djed Globtroter proputovali su čitav svijet! S putovanja su uvijek donosili Nikici zanimljive
darove.
Svaki je dar po nečemu bio poseban. Zlatna svjetiljka iz Indije koja mu rasvjetljuje put! Čaroban bubanj iz Afrike koji ga budi svako jutro sa smiješkom na licu! A tek violina iz Beča
koju noću sviraju anđeli! Nikica brižno čuva sve te darove i puno mu znače.
Za deseti rođendan baka i djed Globtroter iznenadili su Nikicu s novim poklonom. Bila je
to nogometna lopta.
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Kad je Nikica razmotao loptu, iz ukrasnog je papira ispao
jedan papirić... bila je to djedova čestitka. Nikica se
nasmiješio i pročitao naglas:

Ako poželiš svim
svojim srcem, vidjet
ćeš svijet pred očima!
Nek svijet bude
tvoje igralište , a
život igra u kojoj ćeš
pobijediti!

Zamisli mjesta
na kojima želiš biti ,
Zamisli sve ono
što želiš vidjeti;
Zamisli sve ljude
prijateljima svojim,
I tako će svijet biti
pod nogama tvojim!

Nikica se nasmijao i spustio
pogled na svoje noge! To nije
bila obična nogometna lopta!
Počela je svjetlucati u zelenim
i plavim nijansama. Tada je iz
omota ispao još jedan papirić.
Bila je to bakina čestitka. Nikica se opet
nasmiješio i pročitao naglas:

Nikica je dotaknuo loptu vrhom tenisice i gledao kako se počela okretati! Dok se vrtjela,
svjetlucala je u plavim i zelenim nijansama sve dok se nije pretvorila u čarobni globus...
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