
Ко је Петсон

Када је Петсон био мали, живео је с мамом, татом и петоро браће 
и сестара на имању. Тамо је било крава, и свиња, и коза, и кокошака, 
а била су и два коња.

У младости је неколико година имао вереницу. Али је она 
упознала данског извођача шлагера који је имао бркове и с њим  
се преселила у Аустралију. Од тада је Петсон живео на свом малом 

имању с кокошкама. 
Није баш претерано волео дружење и приче. Било 

му је лепо кад је сам. Ипак, дешавало се понекад да 
се осети усамљено. Али је то све било пре него што је 
дошао Финдус, а онда су ствари почеле да се одвијају 
великом брзином!

Од тог дана Петсон више никада није био 
усамљен.

Петсонови родитељи



Петсон нема много других обавеза  
осим да се постара за мачка и 
кокошке. Али зато воли да проводи 
време у столарској радионици, 
да размишља и да конструише 
компликоване апарате. Нешто 
најкомпликованије што је 
направио био је механички Деда 
Мраз који говори. Ни њему 
самом и даље није јасно како  
је то успео да уради.

Чича воли да узгаја своје 
поврће сам. И кокошкама 
се свиђа кад Петсон копа по 
повртњаку јер оне тад могу 
да нађу много глиста. 

Петсон и Финдус понекад 
иду на језеро да се купају или 
да пецају. У шуми скупљају 
дрва за огрев и секу јелку за 
Божић. Увече Петсон има 
обичај да седи у кухињи 
и слуша радио, решава 
укрштенице и пије кафу,  
а Финдус лежи на кухињској 
клупи и ужива.



Ко је Финдус

Петсон је испричао да је Финдуса добио давно, док 
је овај још био маче у кутији. Финдус не може ни да 
замисли да живи негде другде осим у Петсоновој кући. 

А и не жели да буде негде другде.
Петсон је Финдусов најбољи друг. Они 

су заједно сваког дана. Када Петсон жели 
да га сви оставе на миру, Финдус се обично 
забавља с кокошкама. Оне нису баш добро 
друштво за игру јер све време заборављају 
правила. Али знају да се играју шуге и 

жмурке.
Петсон је једино људско биће које разуме 

оно што Финдус говори. Али Финдус разуме оно 
што људи говоре. Он такође може да разговара с 

бићенцима, којих има свуда. Петсон то не уме. Изгледа да их он 
уопште не види. 

Финдус воли да иде с Петсоном на пецање. Мало се боји великих 
штука, али то никако не жели да призна. Једном се толико уплашио 
да је хтео да оде кући. Али је то ипак била највећа штука на свету. 

Финдус још воли и да скаче по кревету, да се игра са стварима на 
тавану и у столарској радионици, као и с бићенцима, да иде у шуму 
с Петсоном и бере печурке, да увече лежи на кухињској клупи и да 
слуша радио с Петсоном.



Финдус би највише волео да је чича само 
његов и да кокошке мисле да им је најбољи 
друг. Ако дође неко ко се види и чује више од 
њега, Финдус уме да буде љубоморан. Једном 
се Петсон вратио кући с петлом који је 
најстрашније кукурикао. Да ствар буде гора, 
кокошке су радије хтеле да буду с петлом него 
с Финдусом. Финдус се надурио и урадио је 
нешто због чега га је касније гризла савест. 

Финдус не зна колико има година, а изгледа 
да и не стари. Ипак воли да слави рођендан и 
зато то ради три пута годишње. Тада се прави 
торта од палачинки. 

Ако се изузму велике штуке, Финдус се 
ничег не плаши. Осим лисица. Он мисли да 
лисице једу мачке. Мада је Петсон рекао да 
оне то вероватно не раде. ВЕРОВАТНО?!  
То није довољно! Боље да се држи даље од 
њих или да их уплаши и отера.


