
Епа, опасноста, мили деца се состои во тоа што сите овие ваши другарчиња и пријатели од 
земјата Фантазија ќе исчезнат затоа што ќе ги проголта Големиот црн змеј кој се вика Ништо. 
Така го викаат затоа што ги голта приказните и јунаците од земјата Фантазија пред себе, 
и зад него не останува – ништо!

Мили мои деца, знаете ли зошто се случува ова?
Затоа што сè повеќе и повеќе ваши другарчиња деца не читаат книги.

Кога децата не ги читаат книгите и кога не се дружат со јунаците од земјата Фантазија, 
Големиот црн змеј Ништо доаѓа по нив и тие исчезнуваат. Тоа значи дека јунаците како 
Петар Пан, Зоки Поки, Вини Пу и другите, остануваат непрочитани, осамени, без сила 
– и тогаш кога се најслаби, доаѓа црниот змеј Ништо и ги проголтува. Страшно и тажно.

Затоа јас, како загрижен претседател на земјата Фантазија, ја барам вашата помош. 
Токму вие можете да помогнете и сега ќе ви кажам како.  Многу едноставно. Оваа година
како подарок за Нова Година ќе добиете пакетче со книги напишани во земјата Фантазија. 
Во тие книги ги има сите јунаци и другарчиња од земјата Фантазија. Кога ќе ја прочитате 
првата книга, Големиот црн змеј ќе изгуби малку од силата. Кога ќе ја прочитате втората, 
третата, и секоја наредна книга, тој ќе губи уште повеќе од својата сила. Со секоја 
прочитана книга, змејот Ништо губи сила, и не може да ги проголта јунаците од Фантазија.

Но, ако прочитаните книги им ги подарите или позајмите на некои од вашите другарчиња, 
Големиот црн змеј Ништо, ќе ја изгуби целата своја сила, вашите јунаци ќе бидат спасени и 
земјата Фантазија повторно ќе биде вашето омилено место за патување. Ајде помогнете ни. 
Читајте книги, подарувајте книги, спасете ја Фантазија.  Ние секогаш ќе ве чекаме со радост 
да ни доаѓате откако заеднички ќе го победиме Големиот црн змеј Ништо!

Ви благодарам многу, дечиња.

или мои деца, денеска седнав да ви го напишам ова писмо затоа 
што голема опасност ѝ се заканува на Фантазија. 
На вашата втора татковина. Да, Фантазија е вашата втора 
татковина затоа што во неа живеат вашите најдобри другари и 
пријатели како што се Петар Пан, Зоки Поки, Златокоса и 
Пепелашка, Доктор Офболи, мечето Вини Пу, Пинокио, Пипи 
Долгиот Чорап, Двојната Лота, Хари Потер, и многу, многу други, 
што ги знаете или што ќе ги запознаете.

Претседателот на Фант�ија


