
,,Уточиште за бајке” 
   Брендон Мал 

 

 Брендон Мал је амерички писац рођен 8. новембра 1974. године. Написао је ,,Рат 

продавнице слаткиша” као и трилогију ,,Онострани”. Његова позната дела су још и књиге које 

припадају серијалу ,,Уточиште за бајке”. Сва његова дела налазе се на многим листама 

бестселера. Највећа инспирација за његове приче су Ј. Р. Р. Толикн, К. С. Луис и Џ. К . 

Роулинг. Пошто су многи читаоци заинтересовани за његове књиге, Брендон путује по земљи 

и разговара са студентима.  

 Кендра и Сет су сестра и брат које су родитељи оставили на чување деки и баки 

Соренсон. Родитељи су морали да оду на крстарење, зато што су бака и дека Ларсен угушили 

у својој приколици. То крстарење налазило се у њиховом тестаменту. Сет и Кендра нису били 

одушевљени, зато што их родитељи напуштају, али није било другог избора. Бака није била 

на имању, јер је била на путовању. Дека Соренсон имао је огромно имање са великом, старом 

кућом и амбаром. Башта је била препуна разнобојног цвећа и свуда су летели колибрији и 

лептири. Деца си имал своју собу на тавану. Била је пуна играчака. Кендри и Сету је био 

забрањен приступ амбару и шуми око баште. Сет је ипак одлучио да зађе у шуму, али је 

Кендра одбила. Она је хтела да нађе три кључа да би откључала катанце на ,,Дневнику 

Тајни”. Тај дневник јој је оставио дека Соренсон. Када је Сет зашао дубоко у шуму наишао је 

на шупу обраслу бршљаном. Унутар ње налазила се жена прекривена белим крастама. Имала 

је беле руке и крваве очи. Жвакала је канап за који је била везана. Дечак је одмах почео да 

бежи. Старица је почела да изговара неке речи и нестала. Сета је неко у повратку гађао 

камењем, бацио грану дрвета на њега, али је он побегао у двориште. Све је испричао сестри, 

али му она није поверовала. Следећег дана, Кендра и Сет су открили врт који се налазио у 

близини имања, али у шуми. Дека Соренсон је сазнао за то, као и за Сетов сусрет са старицом 

и казнио их. Морали су да проведу читав дан у својој соби. То време су искористили да нађу 

кључеве за ,,Дневник тајни”. Када су их пронашли, отворили су дневник. Био је празан. Само 

на једном листу налазила се једна реченица која им је говорила да попију млеко. Декин слуга 

је сваког дана остављао чинију млека за инсекте у башти. Зато су деца одлучила да га пробају. 

Када га је Сет попио видео је виле свуда око себе. Кендра га је попила и није могла да верује. 

Уместо колибрија и лептира ту су се налазиле виле. Дека их је ухватио и одлучио да поприча 

са њима. Рекао им је да су открили његову тајну и да је он чувар Уточишта за бајке. У 

Уточишту за бајке налазила су се сва магична створења која сте могли да видите уколико 

пијете одређено млеко. Међу створењима налазе се и чудовишта која се спремају да нападну 

Уточиште за бајке. 

 Уколико желите да сазнате шта се десило са Уточиштем за бајке, Кендром и Сетом 

мораћете да прочитате књигу. Свима бих је препоручио зато што узбудљива и неће вам 

досадити да је читате. 
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