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Pо све ће но Елен Ма gер,  
великоj pо бор ни ци dеч је књи жев но сtи  



8 9

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. Већ су до би ли је дан по клон 
на пу то ва њу Tи tа ни ком, дру ги од Ин ди ја на
ца Ла ко та и тре ћи из ин диј ске шу ме. Са да се 
спре ма ју у по тра гу за по след њим да ром…

Ени је се де ла на сте пе ни ца ма тре ма. Гле да ла је 
дуж ули це ка шу ми Жап че вог Ру кав ца.

„Хеј!“, обра ти ла се Џе ку. „Чу јеш ли оно?“
Џек је се део по ре д ње. Чи тао је књи гу.
„Шта тре ба да чу јем?“, упи тао је.
„Ме да нас зо ве“, об ја сни ла је Ени.
„Ша лиш се“, од вра тио је Џек. Ипак је по гле

дао дуж ули це и ослу шнуо.
Из да љи не се чуо при гу шен ла веж.
Ав! Ав!
Џек се ши ро ко осмех нуо.
„Чу јеш га!“, об ра до ва ла се Ени.

1.

Последњи поклон
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„Чу јем“, по твр дио је Џек. „У пра ву си. 
Вре ме је да по ђе мо.“

Устао је и до хва тио ра нац.
„Бр зо се вра ћа мо!“, до вик ну ла је Ени кроз 

мре жу за ко мар це на вра ти ма.
„Не мој те да за ка сни те на ве че ру!“, ода звао 

се њи хов та та.
„Не ће мо!“, обе ћао је Џек.
Он и Ени су по тр ча ли ули цом па утр ча ли у 

шу му Жап че вог Ру кав ца.
Бр зо су сти гли до нај ви шег хра ста.
На ње му је ста ја ла ча роб на ку ћи ца. Кроз 

про зор је ви ри ла цр на њу шчи ца.
„Ћао, бле са не!“, до вик ну ла је Ени. „Сти

же мо!“
Ав!, за чуо се ве се ли ла веж.
Ени се ухва ти ла за мор нарске ле стви це па 

по че ла да се пе ње.
Џек је кре нуо за њом ка ку ћи ци на др ве ту.

„Ћао, Ме до!“, по здра вио је Џек.
Џек и Ени су за гр ли ли Ме ду. А псе тан це их 

је ли зну ло.
„Мор га ни на по ру ка је и да ље ов де“, при

ме ти ла је Ени.
„Је сте“, по твр дио је Џек. Већ је на па мет 

знао текст по ру ке.

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 а ме  ни. Бу gи е хра бри. 

Бу gи е о ре зни.

     Мор а на
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По ред по ру ке су би ли по ре ђа ни по кло нии 
с њи хо вих прет ход них пу то ва ња:

1. џеп ни сат са Tи tа ни ка
2. ор ло во пе ро из ви си на над пре ри јом
3. ло то сов цвет из ин диј ске шу ме.
„Тре ба да до би је мо још са мо по клон од кен

гу ра“, ре кла је Ени, „па ће Ме да би ти осло бо
ђен чи ни.“

„Тре ба да оде мо у Аустра ли ју“, ка зао је Џек. 
„Та мо жи ве кен гу ри.“

„Сјај но!“, об ра до ва ла се Ени.
Ме да је за цви лео и за гре бао нок ти ма по 

књи зи у углу.
Џек је по ди гао књи гу.
„Шта сам ти ре као?“, упи тао је.
По ка зао је ко ри це Ени. На слов је гла сио 

До gо dов шtи не у Аусtра ли ји.
„Су пер“, ве се ло је ре кла Ени. По гле да ла је 

Ме ду. „Је си ли спре ман да упо знаш кен гу ра?“

Ав! Ав!
Џек је отво рио књи гу. Про на шао је стра

ни цу са сли чи ца ма раз ли чи тих жи во ти ња 
и ве ли ком сли ком шу ме. По ка зао је пр стом 
пре ма ко ри ца ма књи ге. 

„Же лим да оде мо та мо“, ре као 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.

 


