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По све ће но Чи Хи он, 
Ен dру о вој и Пи tе ро вој мај ци  
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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 би бли о те кар ка 

про лог
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ча робница из Ка ме ло та, дав ног кра љев ства 
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 вет ке 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 су осло бо ди ли чи ни та јан стве но ку чен це.

У књи га ма Ча роб на ку ћи ца бр. 21–24 Џек и 
Ени се на ла зе пред но вим ис ку ше њем. Мо ра-
ју да про на ђу че ти ри раз ли чи та на ро чи та 
спи са за Мор га ни ну би бли о те ку ка ко би спа-
сли Ка ме лот. Упра во се спре ма ју у по тра гу за 
че твр тим спи сом…

Џек се при ди гао из кре ве та. За гле дао се кроз 
про зор.

Не бо је би ло још там но. Сун це би уско ро 
тре ба ло да иза ђе.

„Уско ро ће куц ну ти час“, про ша пу тао је за 
се бе.

Дан ра ни је, у ча роб ној ку ћи ци на др ве ту, 
на по ру ци од Мор га не пи са ло је: „Вра ти те се 
су тра, ра но ују тро.“

Џек је ско чио из кре ве та. Обу као је фар-
мер ке и ма ји цу. За тим је згра био ра нац и иза-
шао у ход ник. 

1.

Ћију-ћи
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Про ви рио је у Ени ну со бу. Ње та мо ни је 
би ло. Ти хо је си шао низ сте пе ни це и иза шао 
на пред ња вра та.

Ени је се де ла на сте пе ни ца ма тре ма. Џек је 
сео по ред ње.

„Шта ра диш?“, пи тао је.
„Че кам да пти це за пе ва ју“, об ја сни ла је Ени. 

„Ми сли ла сам тад да те про бу дим.“
Џек и Ени су по сма тра ли не бо ка ко пре ла-

зи из там не ни јан се си вог у све тли ју ни јан су. 
Та да су и пти це от по че ле сво ју пе сму.

„Ћи ју-ћи“, ре кла је Ени.
Без ијед не ре чи, Џек и Ени су си шли са 

тре ма. Кре ну ли су ули цом пре ма шу ми Жап-
че вог Ру кав ца. 

У шу ми је би ло све же. Џек и Ени су по тр-
ча ли кроз шу му пре ма ле стви ца ма од ка на-
па. Ле стви це су ви си ле са нај ви шег хра ста. На 
вр ху кро шње на ла зи ла се ча роб на ку ћи ца.

По пе ли су се у њу. Уну тра је све тло је два 
до пи ра ло.

Ени је по ди гла по ру ку ко ја је ста ја ла на 
по ду. При не ла ју је до про зо ра и на глас про-
чи та ла:

Дра и Џек и Ени,

Ка ме ло  је у о а сно с и. Да би с е  

с а сли кра љев с во, мо лим вас, 

на ђи е ове на ро чи е за и се за мо ју 

би бли о е ку:

О не че му ш о ре ба ра и и

О не че му ш о ре ба о сла и

О не че му ш о ре ба на у чи и

О не че му ш о ре ба о зај ми и

     Хва ла вам,

     Мор а на

Џек је ду бо ко удах нуо.
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„У ре ду“, ре као је. „Има мо пр ви на ро чи ти 
спис: спи сак из Гра ђан ског ра та.“

„Има мо дру ги“, уско чи ла је Ени, „пи смо из 
Ра та за не за ви сност.“

„Има мо тре ћи“, на ста вио је Џек да на бра ја, 
„пе сму из шко ле из до ба пи о ни ра.“

„Тре ба нам са мо још је дан“, за кљу чи ла је 
Ени.

„Пи там се за шtо мо ра мо да про на ђе мо све 
те на ро чи те спи се за Мор га ни ну би бли о те ку“, 
ре као је Џек. „Ка ко ће то по мо ћи Ка ме ло ту?“

„Не знам“, од го во ри ла је Ени. „Али хај де да 
кре не мо, да што пре раз ре ши мо ту ми сте ри ју. 
Где нам је књи га за ис тра жи ва ње?“

Пре тра жи ли су ку ћи цу на др ве ту.
Књи га о Пен сил ва ни ји, ко ја их је увек вра-

ћа ла ку ћи, би ла је у ћо шку. По ред ње је ста ја-
ла још јед на књи га. Ени ју је по ди гла.

„То је то“, ти хо је из го во ри ла. По ка за ла је 
Џе ку на слов ну стра ну. Пи са ло је:

САН ФРАН ЦИ СКО, КА ЛИ ФОР НИ ЈА, 1906.
„Ка ли фор ни ја?“, об ра до вао се Џек. „Од у век 

сам же лео да одем у Ка ли фор ни ју.“
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„И ја“, сло жи ла се Ени. На сме ши ла се. 
„Из гле да да сам го спо ђи ци Ни ли ипак ре кла 
исти ну.“

„Да“, ре као је Џек сме ју ље ћи се.
Ча роб на ку ћи ца на др ве ту их је у по след њој 

пу сто ло ви ни од ве ла у пи о нир ско до ба и пре-
риј ску шко лу. Ка да су би ли та мо, Ени је ре кла 
учи те љи ци, го спо ђи ци Ни ли, да су њих дво је 
на пу ту за Ка ли фор ни ју.

Ени је по ка за ла пр стом на на слов ну стра ну 
књи ге о Ка ли фор ни ји.

„Сtвар но же ли мо да оде мо та мо“, ре кла 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.

„Ле па оде ћа“, ре кла је Ени.
Џек је отво рио очи.
Ени је би ла об у че на у пла во-бе лу ха љи ну с 

ве ли ком мор нар ском краг ном и бе лим ду гач-
ким ча ра па ма.

Џек је имао сме ђе пан та ло не до ко ле на, 
ка пу тић, пр слук, ка пу и леп тир-ма шну. Ра нац 
му је по но во по стао ко жна тор ба. И он и Ени 
су би ли у плит ким чи зма ма на пер тла ње.

Цр кве но зво но је за зво ни ло.
Динg. Динg. Динg. Динg. Динg.

2.

Грмљавина под земљом


