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Чеј су Га да ру, ко ји во ли да чи tа
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Јед ног лет њег да на у Жап че вом Ру кав цу у Пен-

сил ва ни ји на др ве ту у шу ми по ја ви ла се та јан-

стве на ку ћи ца.

Осмо го ди шњи Џек и ње го ва сед мо го ди-

шња се стра Ени по пе ли су се у ту ку ћи цу на 

др ве ту. От кри ли су да је пу на књи га.

Убр зо су схва ти ли да је ку ћи ца ча роб на. Она 

их је но си ла на ме ста из тих књи га. Са мо је тре ба-

ло да по ка жу не ку сли ку и по же ле да оду та мо.

С вре ме ном су са зна ли да ку ћи ца при па да 

Мор га ни ле Феј. Мор га на је би блиотекарка 

Про лог
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ча роб ница из вре ме на кра ља Ар ту ра. Она пу ту-
је кроз вре ме и про стор и са ку пља књи ге.

У књи га ма Ча роб на ку ћи ца на дрвеtуtуt  бр. у бр. у
8–12, Џек и Ени су ре ши ли че ти ри древ не за го-
нет ке и по ста ли мај сто ри би бли о те ка ри. Да би 
им по мо гла у бу ду ћим за да ци ма, Мор га на је 
Џе ку и Ени да ла члан ске кар те тај не би бли о те-
ке са сло ви ма М Б на њи ма.

Пр вa че ти ри задатка Џе ка и Ени као мај сто-
ра би бли о те ка ра је су да спа су при по вет ке из 
пра ста рих би бли о те ка. Ово је њи хов че твр ти 
за да так.

„Бу дан си?“, за чуо се из мра ка Енин глас.

„Аха“, од го во рио је Џек из кре ве та.

„Устај“, ре кла је Ени. „Мо ра мо да стиг не мо 

у ку ћи цу на др ве ту пре зо ре.“

„Спре ман сам“, ка зао је Џек.

Зба цио је са се бе по кри вач и ис ко чио из кре-

ве та. На се би је имао фар мер ке и ма ји цу.

„Спа вао си у оде ћи?“, упи та ла га је Ени.

„Ни сам хтео да гу бим вре ме“, ре као је Џек. 

Ста вио је ра нац на ле ђа.

Ени се на сме ја ла.

1.

Још само једна
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„Мо ра да си баш уз бу ђен што иде мо у древ-
ну Грч ку“, казала је.

„Аха“, ре као је Џек.
„Је си ли спа ко вао сво ју члан ску кар ту тај не 

би бли о те ке?“, пи та ла је Ени.
„Је сам, а ти?“, од вра тио је Џек.
„На рав но. Ста ви је код се бе у ра нац“, ре кла 

је. Пружила му је сво ју члан ску кар ту. „Ја ћу 
по не ти ба те риј ску лам пу.“

„Све је спрем но“, об ја вио је Џек.
На пр сти ма су си шли у приземље и иза шли 

из ку ће.
На по љу је ва здух био свеж и про хла дан.
„Не ма ме се чи не“, ре кла је Ени. „Са мо си ја-

ју зве зде.“
Упа ли ла је ба те риј ску лам пу.
„Та-даа!“, уз вик ну ла је. „Хај де мо.“
По шли су оба сја ва ју ћи лам пом дво ри ште 

и ули цу.

Џек је био оду ше вљен што иду у древ ну 
Грч ку. Али не што га је му чи ло.

„Шта ми слиш, шта ће се де си ти кад се вра-
ти мо из Грч ке?“, упи тао је Ени. „Да ли нам је 
ово по след њи за да так?“

„На дам се да ни је“, ка за ла је Ени. „Шта ти 
ми слиш?“

„Не знам. Хај де да пи та мо Мор га ну“, пред-
ло жио је Џек.

„По жу ри!“, ре кла је Ени.
По трча ли су. Сноп све тло сти ба те риј ске 

лам пе по ска ки вао је пред њи ма, осве тља ва ју-
ћи им пут.

Ус по ри ли су ко рак ка да су ушли у шу му 
Жап че вог Ру кав ца. Ду бо ка шу ма би ла је цр на 
као угаљ.

Док су ходали између стабала, Ени је за све-
тле ла на го ре ба те риј ском лам пом. На по кон, 
про на шли су ча роб ну ку ћи цу на др ве ту.
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„Ту смо!“, ка за ла је Ени.

„Поп ни се“, ре као је Џек.

Ени се ухва ти ла за мор нар ске ле стви це и 

кренула горе. Џек је ишао за њом.

Ени је ба те риј ском лам пом осве тли ла ку ћи-

цу на др ве ту.

Мор га на ле Феј је се де ла на про зо ру. Пре-

кри ла је очи ка да јој је лам па обасја ли це.

„Уга си, мо лим те, лам пу, Ени“, ре кла је 

не жно.

Ени ју је уга си ла.

„До бро до шли“, ре кла је у мра ку. „Јесте  ли 

спрем ни за свој сле де ћи за да так?“

„Јесмо!“, ре кла је Ени. За тим јој се глас ути-

шао. „Ово нам ни је по след њи за да так у жи во-

ту, зар не?“

„По ста ви те ми то пи та ње pо сле ове ми си је“, 

ре кла је Мор га на.

„Ми би смо же ле ли да иде мо у још ми си ја“, 
ка зао је Џек.

„Ве о ма хра бро од вас што та ко го во ри-
те“, при ме ти ла је Мор га на. „Про шли сте 
три ве о ма те шка пу то ва ња као мај сто ри 
би бли о те ка ри.“

„О, па ни су би ла то ли ко те шка“, ус про ти-
вио се Џек.

„Ста ви ли сте жи вот на коц ку да би сте 
спа сли древ ну при чу о Хер ку лу“, ре кла је 
Мор га на.

„Ни је то би ло ни шта“, од вра ти ла је Ени.
„И ки не ску при чу о тка љи сви ле“, на ста ви-И ки не ску при чу о тка љи сви ле“, на ста ви-И

ла је Мор га на. „И ир ску при чу о чу до ви шној 
змији Сар ф. Хва ла вам.“

„Не ма на че му“, уз вра ти ли су Џек и Ени.
„Са да“, по че ла је Мор га на, „за по след њу 

при чу…“
Џек је чуо шу шка ње.
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„Ево на сло ва“, ре кла је Мор га на. „Мо жеш 
да га осве тлиш ба те риј ском лам пом, Ени.“

Ени је по но во укљу чи ла лам пу. Осве тли ла 
је па пир.

„Ија ој, је ли то на грч ком?“, упи тао је Џек.
„Је сте“, ре кла је Мор га на.
По но во је за ву кла ру ку под огр тач и из ва-

ди ла књи гу.
„За ва ше ис тра жи ва ње“, казала је.
Џек је пре у зео књи гу од ње. Ени је ба те риј-

ском лам пом осве тли ла ко ри це. Про чи та ли су 
на слов: Дан у древ ној Грч кој.

„А сад, шта увек мо ра мо да има мо на уму?“, 
пи та ла је Мор га на.

„На ша књи га за ис тра жи ва ње ће нас во ди-
ти“, ре као је Џек.

„Али у на шем нај мрач ни јем ча су, са мо нас 
из гу бље на при ча мо же спа сти“, до вр ши ла је 
Ени.

Мор га на је клим ну ла гла вом. „И мо ра те 
по ка за ти сво је би бли о те кар ске кар те нај му дри-
јој осо би ко ју срет не те“, до да ла је.

„Не бри ни. Хо ће мо. Здра во!“, уз вик ну ла је 
Ени.

Џек се на је жио од уз бу ђе ња док је по ка зи-
вао пр стом на ко ри це књи ге.

„Же лим да оде мо та мо“, ре као је.
„А ја же лим да оде мо на још мно го дру гих 

задатака“, до да ла је Ени.
Ве тар се раз ду вао.
Ку ћи ца на др ве ту се завртела. 
Окре та ла се све бр же и бр же.
За тим се све уми ри ло.
Пот пу но се уми ри ло.


