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За моје омиљене родитеље





Захваљујем:

Вилу Раулингу
на завршетку за књигу. Знао сам да је то баш то, чим си 
изнео свој предлог!

Својој породици
јер су ми дозволили да проводим сате и сате испред 
лаптопа, када је требало да им помажем око домаћег 
задатка или да слушам како свирају кларинет!

Бриљантном тиму из „Пафина“
јер су реализовали све ово. Поготово Сари, Шенон, Софији, 
Риту и Џени.

Марку, Џуу, Пиду, Мику, Пет, Бејлу и Вудију
јер су ме спуштали на земљу сваког четвртка увече.

Џеки Стоун
јер је слала књиге својим рођацима, у Аустралију.

Свој деци која су ми послала имејл или писмо
јер сте ми измамили такав кез да ме боле образи!
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1. Срећна рука

„Досадно ми је“, зевао је Оли. „Мислим, чекамо 
овде сатима.“

„Пссст!“, рече мама, намештајући шешир. „Није 
досадно. Ово је нешто најузбудљивије што нам се 
икада догодило. Не састајемо се са краљицом сва-
ког дана.“

Кукови су стрпљиво чекали, а Оли је убијао 
време, чачкајући нос. Краљица им се приближа-
вала и ћаскала учтиво са добитницима награде. 
„Ево је, још мало“, шапну мама крајичком усана. 
„Пазите на понашање.“

Бен и Софи загладише наборе на одећи, 
исправише се, увукоше стомачиће и испрсише 
се. Бен брзо примаче песницу устима, да би про-
верио свој дах. Није хтео да му се осети пржени 
лук из уста пред Њеним величанством.
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Оли је колутао очима и уздисао. Гурнуо је 
прст у нос и посматрао старицу како се полако 
примиче. И за трен ока, она се створила ту и 
почела да се рукује са његовом породицом. Тата 
га је упознао са Краљицом лично! Он намести 
најбољи кез за фотографе и махну, баш као што 
је вежбао. Потом га је тата замолио да се и он 
рукује са краљицом. „Овај, тата...“, рече он се-
тивши се шта му стоји на врху прста.

„Нема ’али’ друшкане“, намршти се тата. 
„Ваше величанство, волео бих да упознате на-
шег најмлађег сина, Олија. Има само четири 
године, али је одиграо битну улогу у хватању 
криминалаца.“

Краљица се саже и њено краљевско лице се 
озари, уз топао смешак. Она испружи руку и 



Пас шпијун 4

13

поздрави се са Олијем. Олију се учини како јој 
смешак нестаје са лица када је осетила нешто 
лепљиво на крају његовог прста. Брзо је из-
вадила марамицу из ташне. Онда је таман за-
устила да каже нешто, али Оли ју је предухи-
трио. „Изгледате баш као она тета са маркице“, 
рече он блистајући од среће. Краљица поново 
хтеде да каже нешто, али Оли је наставио. „Баш 
сам размишљао – да ли имате сони плејстејшн? 
Сигурно имате сваку игрицу на свету“, рече он. 
„А јесте ли некада наредили да се некоме одсече 
глава?“

„То је много питања“, рече Краљица. Она се 
збуњено насмеши и окрете се према Олијевом 
старијем брату. „А ти си... Бенџамин“, рече она, 
гледајући у његов беџ са именом. „Причај ми о 
својим авантурама, младићу.“

Оли је гледао како његов брат црвени као 
булка. Почео је да замуцкује, а онда се и тата 
убацио. „Све троје наших малишана су помогли 
да се ухвати банда криминалаца, госпођо. Али 
кључну улогу је имао наш пас, Лара.“

Лара је махнито махала репићем. Пропела се 
на задње ноге и трудила се да буде што учти-
вија. Краљица узе Ларину шапу и поздрави се са 
њом. „Чула сам доста тога о теби, Лара“, насме-
шила се Краљица. „На пример, знам да „ЛАРА“ 
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значи „Лиценцирани Агент и Радни Пас“. Или 
би можда требало да те зовем ГМ451?“ Премијер 
ме је обавестио о свему. Каже да си ти најбољи 
пас на свету. Штавише, пас-шпијун“, кикотала се 
Краљица. „То је стварно фантастично. Премијер 
ми такође каже да све то мора ипак да остане 
у тајности.“ Лара је посматрала Краљицу како 
показује на остале добитнике награде. „Сви ће 
они бити у новинама, али не и ти. Каква штета.“ 
Краљица се поново окрете према Бену. „Можда 
ћеш и ти добити свој тренутак славе једног дана, 
али у овој епизоди је Лара херој. Њен идентитет 
мора да остане у тајности. То је сигурно много 
забавно.“

Стварно јесте, помисли Лара машући ре-
пићем. Драго ми је да сам на услузи.

„Да... у праву сте“, одговори Бен стидљиво.
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Краљица се отмено осмехну и обриса руку о 
марамицу још једном. „Већ имамо агента 007. Да 
ли то значи да је Лара агент 00Q ЦА?“, смешкала 
се, сва поносна на своју шалу.

Сви се насмејаше, можда чак и превише ср-
дачно, осим Олија. „Ја не разумем“, пожалио се 
најмлађи члан породице.

„Ах, нисам му забавна“, рече краљица, поку-
шавајући поново да се нашали. „Е, па, младићу, 
шта мислиш о овоме? Ја ћу се побринути да ти 
и твоја породица будете награђени јер сте ухва-
тили криминалце.“

Нема потребе, госпођо, помисли Лара. Хва-
тање криминалаца је ионако мој посао, а поро-
дични живот је сам по себи награда.

„И наравно, сви морате остати на ручку у Ба-
кингамској палати“, рече краљица уз смешак. 
„Мој супруг и ја обожавамо када има деце у 
кући.“

„У кући“, шапну Софи свом брату, зурећи у 
витешке оклопе. „Она Бакингамску палату на-
зива кућом.“

Оли је гунђао током читаве церемоније. Трубе 
су се огласиле и краљица је положила мач на ра-
мена неким од добитника награде. Оли је одмах 
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приметио како су сви они срећни. Надао се да ће 
јој се рука омаћи и да ће случајно одсећи некоме 
главу. „Или можда само уво“, шапнуо је мами. „Као 
што је Хенри Осми радио. То би било тако кул.“

Бен гурну свог млађег брата лактом када је 
Лара иступила. „Она је први пас на свету којем 
је икада указана оваква част“, блистао је Бен од 
среће док је краљица стављала мач на раме њи-
ховог љубимца.

„Вау“, узвикну Оли, одједном заинтересован. 
„А зашто она уопште то ради?“

„Лара је ухватиле оне злоће и спасла Миле-
нијумски брилијант. Она је херој“, објаснила је 
мама. „Неко ко учини добро дело може да до-
бије титулу витеза. То значи да тај неко постане 
сер. Разумеш, као сер Ричард Бренсон. Или сер 
Алекс Фергусон.“

Оли је стао да размисли. Следећа на реду је 
била једна госпођа са великим носем. Она је ис-
тупила и краљица је дотаче мачем. „Значи, она 
је сада сер?“, упита Оли, пратећи церемонију са 
све већим интересовањем.

Мама је пажљиво слушала оно што краљица 
говори. „Не“, насмеши се она. „Мушкарац 
постају сер а жена постаје леди. Лара је управо 
постала леди. А ову госпођу су наградили зато 
што је урадила доста тога доброг за своју школу. 
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Она је директорка школе која је остварила нај-
боље резултате на тестовима у целој земљи. За-
мисли! Какав невероватан успех. Заиста је за-
служила ову част“, рече мама и погледа свог 
најмлађег сина крајичком ока. „Мораш да бу-
деш заиста посебан да би добио титулу сера или 
даме.“

Али мама уопште није била у праву. Сви су се 
смешили и посматрали краљицу како уручује 
титулу даме тој госпођи. Нико није ни сумњао 
да та жена има зли план који ће повући Лару и 
децу у нову авантуру.




