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Пр во по гла вље

На Хва ли ши ном бр дуНа Хва ли ши ном бр ду

Све је по че ло јед ног по по дне ва у јед ном мир-

ном гра ди ћу по име ну Ла мо ник Би бер. Ле то 

је би ло на из ма ку, а ду ги дан се ле њо ву као по пут 

огром ног сјај ног пан те ра на пра вље ног од вре-

ме на. Пти це су цвр ку та ле у кро шња ма др ве ћа, 

зе че ви су ци ју ка ли у ја ма ма, а је дан ли сац се 

ше тао же ле знич ком пру гом ве се ло зви жду ћу ћи 
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ле пим зу би ћи ма на лик ди ја ман ти ма у по тра зи 

за пу сто ло ви на ма.

Али где су сад би ли смех и ди ја мант ски зу би? 

Ниг де, за то што се По ли до са ђи ва ла.

„’Ше пр тља осва ја на гра де’ пу на је лу до ри-

ја, али то је са мо обич на књи га“, вај ка ла се она 

са ма се би. „Ов де се ни кад ни шта уз бу дљи во не 

де ша ва. А она гро ма да од пса Џејк ви ше уоп ште 

не до ла зи да се игра мо!“

А то је, авај, би ла исти на. По ли це лог ле та ни је 

ви де ла ве ли ког Џеј ка. Ах, баш јој је не до ста ја ло

и с љу ба вљу ми сле ћи на јед ну ли си цу ко ју је 

не кад во лео.

А го ре на Хва ли ши ном бр ду, јед на ма ла де вој-

чи ца се де ла је и чи та ла књи гу ко ја се зва ла 

„Ше пр тља осва ја на гра де“. Е сад, та се ма ла 

де вој чи ца зва ла По ли и би ла је од оних цу ри ца 

с ка кви ма би сте по же ле ли да се дру жи те. Би ла 

је из ван ред на у тр ча њу и ска ка њу и дра њу ко ле-

на и ни је има ла вре ме на за глу по сти и бу да ла-

шти не, ја сно? Би ла је хра бра и по ште на и ода на, 

а кад се сме ја ла, сун це би се раз ли ло по ње ним 
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А он да се из ва ли у ви со ку тра ву. Јар ко сун це 

ју је гре ја ло с не ба и она убр зо по че да то не у 

сан...

Кад се По ли про бу ди ла, по под не се ис пу ни ло 

де бе лим сен ка ма и већ се смр ка ва ло. Тих ве трић 

ша пу тао је тај не у жбу њу, а све тлост је би ла сва 

чуд на и злат на, пу на ча ри и за го нет ки и ноћ них 

леп ти ра.

да ја ше на ње го вим ве ли ким дла ка вим ле ђи ма 

и пра ви се да је он коњ или ко смич ки брод!

„Џеј ки!“, ви ка ла је пу на на де, у слу ча ју да је он 

мо жда не где у бли зи ни, игра кар те с пу хом или 

не што слич но – али ни је се чуо ни ка кав ла веж 

у знак од го во ра.

„Ух!“, уз дах ну По ли с уз да хом. „Нај пре не ма 

пу сто ло ви на, а сад не ма ни Џеј ка. Па то ни је 

фер!“
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кре ће та мо-амо као ви и ја, а кад год би се по кре-

нуо, из ње га би се ва ле пла ве вар ни це. А осим 

то га, но сио је и огром ну ли ме ну ку ти ју за кекс 

ко ја је би ла пу на нов ца. А као што зна те, но вац 

па ра вре ди. А у тој ли ме ној ку ти ји би ла је фа кат 

ствар но хр па нов ца.

„Здра во!“, ре че ма ли чу дак и до ска ку та до 

ме ста где је По ли се де ла. „Ја сам Алан Теј лор.“

„Ка ква ли је ово чуд но ва тост?“, про ша пу та 

По ли. Ко са јој се ди гла на гла ви, а ру ке су јој се 

скроз на је жи ле. Има ла је осе ћај да ће се не што 

до го ди ти.

А он да се уисти ну не што до го ди ло. На вр ху 

Хва ли ши ног бр да ука за се не ка ма ле на при-

ли ка. Био је то нај чуд ни ји чо ве чу љак ко га су 

По ли не очи икад ви де ле. Као пр во, био је ви сок 

са мо 15,24 цен ти ме тра. И био је цео са здан од 

ме де ња ка, са су вим гро жђем на ме сто очи ју. А 

имао је и елек трич не ми ши ће па је мо гао да се
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„Па, до бро он да“, ре че прич љи ви кек сић. 

„Из во ли, узми ма ло па ра па да се спри ја те љи мо!“, 

на ста ви он ну де ћи јој пре гршт нов ча ни ца.

„Ма не тре ба ме ни тво је бо гат ство!“, за па ње-

но ре че По ли. „Све јед но ћу се спри ја те љи ти с 

то бом.“

„Свет не функ ци о ни ше та ко“, ту жно ре че 

Алан Теј лор и гур ну но вац на траг у ку ти ју. „Али 

мо лим те до ђи су тра на мо ју за ба ву“, ре че он 

ма ло раз дра га ни је. „Тек сам се до се лио у град

„Ја сам По ли“, од вра ти По ли у чу ду. „Је си ли 

ти из Ча роб не ви лин ске зе мље сно ва где ре ка-

ма те че ли му на да, а ули це су по пло ча не јед но-

ро зи ма?“

„Мо лим те, не мој да ми се под сме ваш“, ре че 

Алан Теј лор. „Зар ни кад пре ни си ви де ла чо ве ка 

од ме де ња ка са елек трич ним ми ши ћи ма?“

„Жао ми је, ни сам“, од го во ри По ли сва по сра-

мље на. „Имам са мо де вет го ди на. И ни сам хте ла 

да ти се под сме вам.“

9
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он и играо по тра ви и ба цао нов ча ни це на ли сну 

ваш што је ту да про ла зи ла. „По ли, да ли ти се 

до па дам? Хо ћеш ма ло па ра?“

„Већ сам ти ре кла“, од луч но од вра ти По ли. 

„По ен та при ја тељ ства  ни је у то ме.“

„На рав но да је сте“, од вра ти Алан Теј лор 

мр ште ћи се. „Не го чуј. На вра ти су тра по сле 

под не, пре не го што за ба ва поч не. По ка за ћу ти 

сво ју ку ћу и ТА КО ћу те им пре си о ни ра ти.“

Али, ру ку на ср це, По ли ни је има ла же љу да 

ви ди уну тра шњост те ча роб не ку ће. А Алан Теј-

лор јој се до пао иако је из гле да мал чи це бр као

и по ди гао ОГРОМ НУ ви лу на врх баш овог бр да. 

По гле дај! ОГРОМ НА је за то да бих им пре си о ни-

рао љу де и сте као при ја те ље. ОГРОМ НА је.“

По ли по ди же по глед и за и ста та мо угле да ви лу, 

бли ста ву и сјај ну на све тло сти ре флек то ра.

„Ша ла брц!“, уз вик ну она. „Ве ли ка је као за 

кра ља! Или за два ма ња кра ља. Мо гли би да је 

де ле и да се игра ју жмур ке у њој.“

„Али она је са мо мо ја!“, кроз смех ре че Алан 

Теј лор. „Баш сам бо гат! Баш сам бо гат!“, пе вао је
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оста вив ши По ли без ре чи од уз бу ђе ња. И сто га 

је из го во ри ла бро је ве.

„12! 93! 114!“, ре че она док се вра ћа ла ку ћи, а 

уско ро се на шла у кре ве ту и усни ла љу де од ме де-

ња ка и за ба ве и сва ко ја ке пре див не ства ри.

но вац и при ја тељ ство . И сто га му се љу ба-

зно за хва ли ла. Он да је по ку ша ла да на пра ви 

кникс, али ни је уме ла, па је за то са мо за ма ха ла 

ру ка ма и по ви ка ла „ “ на да ју ћи се да ће 

то би ти до вољ но.

„Ни је ло ше“, љу ба зно ре че Алан Теј лор. „Па, 

бо ље да по ђем. Има још то ли ко љу ди ко је ва ља 

по зва ти и им пре си о ни ра ти!“

И он отр ча на сво јим хр ска вим но жи ца ма




