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Линди и Малори,
које су са мном пошле на пут





„У помоћ! Чудовиште!“, рекла је Ени.
„Аха, наравно“, одвратио је Џек. „Право 

чудовиште у Жапчевом Рукавцу у Пенсилва
нији.“

„Бежи, Џек!“, викнула је Ени. Потрчала је 
уз пут.

О, брате.
Ето шта му се дешава кад проводи време 

са својом седмогодишњом сестром.
Ени је волела измишљене ствари. Али 

Џек је имао осам и по година. Он је волео 
истинске ствари.
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У шуму
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„Пази, Џек! Чудовиште стиже! Да се тр
камо!“

„Нека, хвала“, одбио је Џек.
Ени је сама отрчала у шуму.
Џек је погледао у небо. Сунце само што 

није зашло.
„Хајде, Ени! Време је да пођемо кући!“
Али Ени је нестала.
Џек је чекао.
Од Ени ни трага.
„Ени!“, викнуо је поново.
„Џек! Џек! Дођи овамо!“
Џек је застењао. „Боље би ти било да је не

што добро“, казао је.
Скренуо је с пута и упутио се у шуму. 

Дрвеће је било позлаћено светлошћу касног 
поподнева.

„Дођи овамо!“, позвала је Ени.
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Ено је. Стајала је под високим храстом. 
„Види“, звала га је. Показивала је на морнар
ске лествице од канапа.

Биле су то најдуже лествице од канапа ко
је је Џек видео у животу.

„Ау“, прошапутао је.
Лествице су висиле са самог врха дрвета.
А тамо – на врху – стајала је кућица. Била 

је ушушкана између две гране.
„Ово мора да је највиша кућица на дрвету 

у свету“, казала је Ени.
„Ко ли ју је саградио!“, питао се Џек. „Ни

сам је раније приметио.“
„Не знам. Али идем горе“, најавила је Ени.
„Немој. Не знамо чија је“, упозорио је Џек.
„Само малчице“, казала је Ени. Почела је 

да се пење уз лествице.
„Ени, враћај се!“





Она је наставила да се пење.
Џек је уздахнуо. „Ени, скоро је мрак. Тре

ба да пођемо кући.“
Ени је нестала у кућици.
„Ени!“
Џек је причекао тренутак. Спремао се да 

је поново позове кад је Ени протурила главу 
кроз прозор кућице на дрвету.

„Књиге!“, довикнула је.
„Шта?“
„Пуна је књига!“
О, човече! Џек је обожавао књиге.
Наместио је наочаре. Ухватио се за стра

нице лествица и кренуо горе.


