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ЗЛОБНАТА
ЗАБАРКА



На моите блиски пријатели...



БИДЕТЕ 
ПРЕТПАЗЛИВИ.
ОВА Е ХОРОР - 

ПРИКАЗНА.

СО ЕПТЕН МНОГУ 
ИЗМИСЛЕНИ 

ЗБОРОВИ.



Пролог

Темнина се надвисна над градот. Чудни нешта 
се случуваа во глувото доба. Децата ќе ставеа заб 
под перница пред легнување, возбудено очекувајќи 
забната самовила да им остави паричка. Но, 
наутро, тие се будеа и наоѓаа одвратни нешта под 
перниците. Мртов полжав. Жив пајак. Стотици и 
стотици штипалки како лазат под нивните перници. 
Или нешто полошо. Многу полошо...

Некој или нешто влегуваше во нивните соби 
во темната ноќ, го грабаше забот и оставаше 
застрашувачка визит-карта зад себе.

Ова беше ѓаволска работа.

Ама кој или што стоеше зад овие случувања?

Како можеа да се вовлечат во детските соби без 
некој да ги види?

И за што им беа потребни сите тие заби...?



Алфи, момче со 
скапани заби

Тато, татко му на Алфи

ЗАПОЗНАЈТЕ СЕ СО ЛИКОВИТЕ ВО ОВАА ПРИКАЗНА:



Габз,
девојченце

Госпоѓица Рут,
забарка

Забле, нејзината мачка



Госпоѓицата Хер, 
наставничка по наука

Вини,
социјална работничка



Раџ,
продавач на весници

Полицаецот Планк, 
полицаец



СМС момчето,
момчето што постојано 

праќа пораки

Господинот Греј,
директор



Господинот Снуд,
наставник по глума

Госпоѓа Мориси,
стара дама
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ЕДНА ОБИЧНА ЗАБОБОЛКА

Алфи не сакаше да оди на заболекар. Поради тоа, 
речиси сите негови заби беа жолти. Оние што не 
беа жолти, беа кафеави. На нив имаше дамки од 
сите слатки задоволства што децата ги обожаваат, 
а забарите ги мразат. Бонбони, газирани пијалаци, 
чоколада. Забите што не беа ниту жолти, ниту 
кафеави, едноставно ги немаше. Му беа испаднати. 
Едниот заб гризна тофи бонбонче и остана на 
него. Други заби му беа одземени од страна на 
карамели со овошен вкус. Еве 
како изгледаше младиот Алфи 
кога ќе се насмевнеше...
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Тоа беше поради тоа што ова дванаесетгодишно 
момче немаше отидено на забар уште од кога 
беше многу мал.

Последен пат Алфи отиде на забар кога 
имаше околу шест години. Тоа беше обична 
забоболка, но заврши како катастрофа. Забарот 
беше еден прастар човек, господинот Ерствајл. 
И покрај неговите добри намери, господинот 
Ерствајл требаше да биде во пензија уште пред 

многу години. Забарот изгледаше 
како џиновска желка, како стара 
џиновска желка. Тој носеше 

толку дебели очила, што неговите 
очи изгледаа големи како тениски 

топчиња. Господинот Ерствајл му кажа 
на Алфи дека проблематичниот заб е расипан, 
дека пломба нема да го спаси и дека, за жал, тој 
нема друг избор, освен да го извади.

Забарот влечеше и влечеше, и влечеше со 
неговите големи челични клешти. Но забот не 
сакаше да излезе. Господинот Ерствајл дури 
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ја потпре и неговата нога на столот, до главата 
на Алфи, за да има повеќе сила да го извлече 
проклетиот заб. Забот, сепак, не сакаше да излезе.

Прастариот забар тогаш побара помош 
од неговата уште постара забна техничарка. 
Госпоѓицата Приг доби инструкции да се држи за 
него и да влече колку што може посилно. Дури и 
тогаш забот не сакаше да излезе.

Наскоро, крупната рецепционерка, госпоѓицата 
Вил, беше замолена да помогне. Госпоѓицата Вил 
тежеше повеќе отколку господинот Ерствајл и 
госпоѓицата Приг заедно. Но, дури и со целата 
нејзина тежина, забот не сакаше да излезе.
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Во тој момент, забарот 
доби идеја и ѝ нареди 
на госпоѓицата Приг 
да му донесе некаков 
особено дебел забен 
конец. Тој внимателно 
го заврза конецот околу 
клештите, а потоа го 
врза околу половината 
на госпоѓицата Вил. 
Забарот, потоа, ѝ рече 
на својата крупна 
рецепционерка да 
скокне низ прозорецот 
кога ќе изброи до три. 
Но, дури и со целата 
огромна тежина на 
госпоѓицата Вил која 
го влечеше забот на 
момчето, тој не сакаше 
да излезе.

Додека кутриот Алфи 



престрашен лежеше на забниот стол, господинот 
Ерствајл излезе во чекалницата за да побара 
засилување. Сѐ поголемиот број пациенти кои 
чекаа да бидат прегледани, беа повикани да 
помогнат. Млади и стари, дебели и слаби, на 
стариот забар му беше потребна сета помош што 
можеше да ја најде.

Дури и во тој случај, со долг синџир од луѓе 
и со армија влечачи* забот си остана на своето 
место.

*ВНИМАНИЕ - измислен збор



Сега веќе, кутриот Алфи беше под голем стрес. 
Болката додека му го влечеа забот, беше стопати 
полоша од забоболката. Сепак, господинот 
Ерствајл беше решен да го заврши она што го 


