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1.

По но во у шу ми

„Хај де опет да по гле да мо, Џек“, ка за ла је Ени.
Џек и Ени су се вра ћа ли ку ћи из би бли о те-

ке. Пут их је во дио по ред шу ме Жап че вог Ру-
кав ца.

Џек је уз дах нуо. „Гле да ли смо ју трос“, ка зао 
је. „Гле да ли смо ју че. И пре кју че.“

„Он да ти не мо раш да идеш“, ка за ла је Ени. 
„По гле да ћу са ма.“

Кре ну ла је у шу му.
„Ени, че кај!“, вик нуо је Џек. „Ско ро ће 

мрак! Мо ра мо да иде мо ку ћи!“
Али Ени је не ста ла ме ђу др ве ћем.
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Џек је гле дао по шу ми. По чео је да гу би на ду. 
Мо жда ви ше ни кад не ће ви де ти Мор га ну.

Про шло је не ко ли ко не де ља. Од Мор га-
не ле Феј ни је би ло ни тра га ни гла са. А ни је 
би ло по ме на ни од ње не ча роб не ку ћи це.

„Џек!“, ви ка ла је Ени из шу ме. „По но во је 
ов де!“

Ох, пре тва ра се, као и увек, по ми слио је 
Џек. Али ср це му је бр же за ку ца ло.

„По жу ри!“, зва ла га је Ени.
„Бо ље би јој би ло да се не ша ли“, на љу тио 

се Џек.
За шао је у шу му да про на ђе се стру.
Ноћ се бр зо спу шта ла. Зри кав ци су гла сно 

зри ка ли. У мра ку се ско ро ни шта ни је ви де ло.
„Ени!“, вик нуо је.
„Ова мо!“, по зва ла га је.
Џек је ишао да ље. „Ку да ова мо?“, до вик нуо је.
„Ова мо ова мо!“
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Енин глас је до пи рао од о зго.
Џек је по ди гао по глед.
„О, чо ве че“, из го во рио је без да ха.
Ени му је ма ха ла с про зо ра ку ћи це на др ве-

ту. Ста ја ла је на нај ви шем хра сту у шу ми. Из 
ње су ви си ле ле стви це од ка на па.

Ча роб на ку ћи ца је по но во ов де.
„Пе њи се!“, ви ка ла је Ени.
Џек је до тр чао до ле стви ца и кре нуо го ре.
Пео се и пео и пео.
Док се пео, оба зрео се по шу ми. Ви со ко 

над кро шња ма још је би ло све тло.
Ко нач но се Џек уву као у ку ћи цу.
Ени је се де ла у сен ци. Свуд око ње би ле су 

раз ба ца не књи ге.
На по ду је на при гу ше ном све тлу си ја ло 

сло во „м“. М је зна чи ло Мор га на ле Феј.
Али са ме Мор га не ни је би ло. 
„Пи там се где ли је“, ка зао је Џек.
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„Мо жда је оти шла до би бли о те ке да узме 
још књи га“, ка за ла је Ени.

„Сад смо би ли у би бли о те ци. Ви де ли би смо 
је“, ка зао је Џек. „Осим то га, би бли о те ка је за-
тво ре на.“

Ци јуу!
Је дан ми шић је ис тр чао иза го ми ле књи га. 

До шао је до сло ва „м“ ко је је си ја ло с по да. 
„Ија оо!“, крик ну ла је Ени.
Миш је сео на сред сло ва „м“. Гле дао је у 

Џе ка и Ени.
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„О, ка ко је сла дак“, ка за ла је Ени.
Џек је мо рао да при зна да је миш сим па ти-

чан. Имао је сме ђе-бе ло кр зно и круп не там не 
очи.

Ени је по ла ко пру жи ла ру ку. Миш се ни је 
по ме рио. Ени га је по ми ло ва ла по гла ви ци.

„Здра во, Мр ви це“, ре кла је. „Мо гу ли да те 
зо вем Мр ви ца?“

„Ух, бра те“, не го до вао је Џек.
„Знаш ли где је Мор га на?“, пи та ла је Ени 

ми ша.
Ци јуу.
„Ти си лу да, Ени“, ка зао је Џек. „То што је 

миш у ку ћи ци на др ве ту не зна чи да је и он 
ча ро бан. Са мо оби чан миш ко ји се уву као 
ова мо. То је све.“

Опет је погледао око себе. На по ду је угле-
дао лист хар ти је.

„Шта је оно?“, пи тао је.
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„Шта је шта?“, за ни ма ла се Ени.
Џек је при шао и по ди гао па пир. На ње му 

је не што пи са ло.
„Чо ве че“, про ша пу тао је Џек по што је про-

чи тао ре чи.
„Шта је то?“, пи та ла је Ени.
„По ру ка“, од го во рио јој је. „Мо ра да је од 

Мор га не. Ми слим да је за па ла у ве ли ку не -
во љу!“


