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Miko i Virka krenuli 
su kradom u avanturu 
svojim gradom.
Budući da su voljeli 
čitati, a ujedno i skitati, 
odlučili su sami bolje 
upoznati bajke koje su 
im prije spavanja čitale 
majke.



Zanimalo ih je kako se zove 
mjesto u kojemu su pohranjena 
sva maštanja i znanja, a 
vrjednije je od bilo kojeg drugog 
zdanja.



Prvo su dobro jeli pa na klupicu u park sjeli.

Kada je ugledao dvorac, Miko upita Virku:
“Što skriva ona velika i lijepa zgrada?”
Virka mu odgovori:
“To je muzej našeg grada.”





Potom su prošetali parkom malo niže 
i još jednoj kulturnoj ustanovi bili 

sve bliže. Dugo je u čudu Virka prema 
kazalištu gledala, a onda se predala.

Upitala je Miku što je to kazalište?
Miko joj na to reče:



“Ovo je mjesto u kojem oživljavamo 
likove iz bajke o kojima su nam 

pričale majke: Karijeru glumca ja 
ću graditi, a kada budem veliki u 

kazalištu ću raditi, no prije toga 
idemo se sladoledom rashladiti.”





Nakon što su se rashladili, krenuli 
su u potragu za mjestom u kojemu se 
nalaze bajke i priče, posebnim mjestom 
kojemu druga mjesta ne sliče. Put nije 
bio dug, dovoljno je bilo napraviti krug.

Ugledali su zgradu srebrne boje 
u kojoj se djeca igraju, čitaju i u 
kojoj se najljepše priče kroje.



Mjesto je to koje čuva knjige i 
otklanja sve brige. Likovi iz 
bajki i priča veselo ovdje žive i 
zajedno s djecom, izmišljenim 
svjetovima se dive.



Ovdje vrijeme brzo teče jer 
virovitička knjižnica mjesto je 
susreta, druženja, igre i sreće.



Miko i Virka sretni su bili sada jer su pronašli 
središnje mjesto Virovitice grada. Veselo su kućama 
požurili nakon što su likovi u svoje priče i bajke 
natrag odjurili.
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