
БУФАЛО  
ПРЕ ДОРУЧКА 

Ме ри По уп Озборн
Илу стро вао Сал Мер до ка

Пре вела
Ми ли ца Цвет ко вић

18



4 5

Са др жај

  Про лог 9

 1. Вра тио се Ме да! 11

 2. Оке ан тра ве 18

 3. Цр ни Ја стреб 23

 4. Ле по по на ша ње 32

 5. Сун че ва Све тлост и По ноћ 39

 6. Стам пе до! 45

 7. Бе ла Бу фа ло Же на 54

 8. По све ће ни круг 59

 9. Шко ла Ла ко та 68

 10. До бра ба ја ли ца 76

Наслов оригинала

Mary Pope Osborne
Buf fa lo Be fo re Bre ak fast

Text Copyright © 1999 by Mary Pope Osborne
Illustrations Copyright © 1999 by Sal Murdocca

Published by arrangement with Random House Children’s Books,  
a division of Random House, Inc.

Translation Copyright © 2008 за српско издање, ЛАГУНА



6 7

Pо све ће но На tа ли,
Ен dру о вој и Pи tе ро вој ба ки, 

pу ној dо бро tе и dу ха  
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Јед ног лет њег да на у Жап че вом Ру кав цу у 
Пен сил ва ни ји, у шу ми се по ја ви ла та јан стве
на ку ћи ца на др ве ту.

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. От кри ли 
су да је пу на књи га.

Убр зо су Џек и Ени 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.

Ус пут су са зна ли да ку ћи ца при па да Мор га
ни ле Феј. Мор га на је ча роб на би бли о текарка 

Про лог
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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 бр. 5–8 Џек и 
Ени су по мо гли Мор га ни да се осло бо ди чи ни. 
У књи га ма бр. 9–12 ре ши ли су че ти ри древ не 
за го нет ке и по ста ли мај сто ри би бли о те ка ри.

У књи га ма Ча роб на ку ћи ца бр. 13–16 Џек 
и Ени су са чу ва ли ста ре при по вести да се не 
из гу бе за у век.

У књи га ма Ча роб на ку ћи ца бр. 17–20 Џек и 
Ени мо ра ју да до би ју че ти ри по себ на по кло
на ка ко би по мо гли да се та јан стве но псе тан
це осло бо ди чи ни. На пу то ва њу Tи tа ни ком 
већ су до би ли је дан дар. А са да се спре ма ју у 
по тра гу за дру гим…

Ав! Ав! Ав!

Џек је ве зао пер тле на па ти ка ма. За тим је 

по гле дао кроз про зор спа ва ће со бе.

На ра ном ју тар њем сун цу ста ја ло је не ко 

псе тан це. Има ло је клем па ве уши и чу па ву 

сме ђу дла ку.

„Ме до!“, уз вик нуо је Џек.

Упра во у том тре нут ку у Џе ко ву со бу је утр

ча ла Ени.

„Ме да се вра тио!“, об ја ви ла је она. „Вре ме 

је.“

1.

Вратио се Меда!
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Вре ме је за њи хо в дру ги задатак ко јим ће 
по мо ћи да се ку чен це осло бо ди чи ни.

Џек је спа ко вао све ску и олов ку у ра нац. 
За тим је по шао за Ени низ сте пе ни це и кроз 
ку хи њу.

„Ку да сте кре ну ли вас дво је?“, пи та ла их је 
мај ка.

„На по ље“, од го во рио је Џек.
„До ру чак је го тов за ми нут“, ре кла је. „А и 

ба ка са мо што ни је сти гла.“
„Бр зо се вра ћа мо“, об ја снио јој је Џек. 

Обо жа вао је да им ба ка до ђе у го сте. Она је 
та ко до бра и за бав на! И увех их на у чи не чем 
но вом.

Џек и Ени су се ис кра ли на пред ња вра та. 
Ту их је че као Ме да.

Ав! Ав!, за ла јао је.
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„Хеј, куд си ти то не стао про шле не де ље?“, 
пи тао је Џек.

Псе тан це је раз дра га но ма ха ло ре пом.
За тим је по тр ча ло тро то а ром.
„Че кај нас!“, по ви ка ла је Ени.
Она и Џек су пра ти ли Ме ду до кра ја ули це 

па у шу му Жап че вог Ру кав ца.
Тр ча ли су из ме ђу др ве ћа. Ли шће је шу шта

ло на ве тру. Пти це су ска ку та ле с гра не на 
гра ну.

Ме да је стао код мор нар ских ле стви ца ко је 
су ви си ле с нај ви шег хра ста у шу ми. На гор
њем кра ју ле стви ца на ла зи ла се ча роб на ку ћи
ца на др ве ту.

Џек и Ени су зу ри ли у прав цу ку ћи це.
„Ни тра га ни гла са од Мор га не“, при ме ти

ла је Ени.
„Хај де да се поп не мо“, пред ло жио је Џек.

Ени је по ди гла Ме ду. Па жљи во га је но си ла 
са со бом уз ле стви це. Џек је ишао за њи ма.

Ка да су сти гли у ку ћи цу, Ме да је оњу шио 
сре бр ни џеп ни сат ко ји је ле жао на по ду. 
По ред ње га ста ја ла је по ру ка од Мор га не за 
Џе ка и Ени.

Ени је по ди гла по ру ку и про чи та ла је 
на глас:

На ово се ан це су ба че не чи ни и  

о реб на му је ва ша о моћ. Да би с е 

а осло бо gи ли, мо ра е на ћи че и ри  

о себ не с ва ри:

По клон с бро да из гу бље ног у мо ру.

По клон из пла вет ни ла пре ри је.

По клон из да ле ке шу ме.

По клон од кен гу ра.

Бу gи е хра бри. Бу gи е му gри. 

Буgи е о ре зни.
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„На шли смо пр ву ча роб ну ствар чи цу“, 
ре кла је Ени. „По клон с бро да из гу бље ног у 
мо ру.“

„Да“, ре као је Џек. По ди гао је сре бр ни 
џеп ни сат.

Сат је по ка зи вао 2.20 – вре ме ка да је Tи tа
ник по то нуо.

Џек и Ени су се за ми шље но за гле да ли у 
сат.

Ав! Ав!
Ме дин ла веж је Џе ка тр гао из се ћа ња.
„До бро, до бро“, уми рио га је Џек. Уз дах нуо 

је и на ме стио на о ча ре. „Са да је вре ме да на ђе
мо по клон из пла вет ни ла пре ри је“

„Шта то зна чи?“, пи та ла је Ени.
„Ни сам си гу ран“, од го во рио је Џек. Освр

нуо се по ку ћи ци на др ве ту. „До ду ше, кла дим 
се да ће нас књи га од ве сти та мо.“

По ди гао је књи гу ко ја је ста ја ла у углу. На 
ко ри ца ма је би ла сли ка про стра не пре ри је. 
На слов је био Ве ли ка рав ни ца.

„Спрем ни сте?“, упи тао је Џек.
Ме да је по ско чио и мах нуо ре пом.
„Иде мо“, ре кла је Ени. „Што пре осло бо ди

мо Ме ду, то бо ље.“
Џек је по ка зао пр стом на пред њу ко ри цу 

књи ге.
„Же лим да оде мо та мо“, из го во рио је.
Ве тар се раз ду вао.
Ку ћи ца на др ве ту се за вр те ла.
Вр те ла се све бр же и бр же.
А за тим се све уми ри ло.
Пот пу но се уми ри ло.


