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1.

Пред ме ти на сло во „м“

„Хај де мо до ку ћи це на др ве ту“, пред ло жи ла 
је Ени.

Она и Џек су про ла зи ли по ред шу ме Жап-
че вог Ру кав ца док су се вра ћа ли ку ћи с ча са 
пли ва ња на ба зе ну.

„Не“, ус про ти вио се Џек. „Хо ћу да одем 
ку ћи и пре сву чем ку па ће га ће.“

„О, па то ће пре ду го да тра је“, не го до ва ла 
је Ени. „Зар не же лиш да што пре спа сеш Мор-
га ну?“

„На рав но да же лим“, од го во рио је Џек.
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„Хај де, он да! Пре не го што за ђе сун це!“, на-
ва љи ва ла је Ени.

По тр ча ла је у шу му.
Џек је уз дах нуо. Од у стао је од пре свла -

че ња.
На ме стио је на о ча ре и кре нуо за Ени у 

шу му Жап че вог Ру кав ца.
То пао ва здух је ми ри сао и све је би ло све же 

и зе ле но.
Про ла зио је кроз оба сја не де ло ве и кроз 

сен ке. Уско ро је сти гао до ма ле чи сти не.
По гле дао је го ре. Би ла је ту. Ча роб на ку ћи-

ца на нај ви шем др ве ту у шу ми.
„По жу ри!“, до вик ну ла му је Ени. Пе ла се уз 

мор нар ске ле стви це до ку ћи це на др ве ту.
Џек се ухва тио за ле стви це и кре нуо за 

њом.
Уско ро је сти гао до ку ћи це.
Ци ју. На про зо ру је се део ми шић.
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„Ћао, Мр ви це!“, уз вик ну ла је Ени.
Џек је по гла дио ми ша по си ћу шној гла ви. 
„Из ви ни што ни смо до шли ра ни је“, ка за ла 

је Ени. „Мо ра ли смо да иде мо на час пли ва-
ња.“

Ци ју.
„Шта се до га ђа ло док смо би ли од сут ни?“, 

упи та ла је Ени и освр ну ла се по ку ћи ци.
Џек је гле дао у сло во „м“ уре за но у др ве -

ни под.
На сло ву су ста ја ли ме се чев ка мен и ман го, 

ва жни пред ме ти ко је су про на шли на сво ја 
два по след ња пу то ва ња.

„Хеј, знаш шта?“, по чео је Џек. „И ме се чев 
ка мен и ман го по чи њу на сло во ’м’. Баш као и 
Мор га на.“

„У пра ву си“, сло жи ла се Ени.
„Кла дим се да ће сва че ти ри пред ме та би ти 

на ’м’“, ка зао је Џек.
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„Та ко је“, ка за ла је Ени. „Где ли ће мо на ћи 
сле де ћи пред мет?“

За гле да ли су се у го ми ле књи га у ку ћи ци. 
У књи ге о ама зон ској пра шу ми, нин џа ма, гу-
са ри ма, му ми ја ма, ви те зо ви ма и ди но са у ру-
си ма.

Све су би ле скло пље не. Са мо је јед на књи га 
ле жа ла отво ре на у углу.

„Са мо што ни смо са зна ли“, ка зао је Џек.
При шли су отво ре ној књи зи.
По гле да ли су стра ни цу на ко јој је та књи га 

би ла отво ре на. На њој је би ла сли ка сте ња и 
сне га.

„Опа“, ка за ла је Ени пре ла зе ћи пр стом 
пре ко сли ке. „Во лим снег. Во ле ла бих да од мах 
оде мо та мо.“

„Че кај!“, вик нуо је Џек. „Ни смо спрем ни.“ 
Он да се се тио не чег дру гог. „Још смо у ку па-
ћим ко сти ми ма! Стој!“
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„Уф!“, из у сти ла је Ени. 
Би ло је пре ка сно. Ве тар је по чео да ду ва.
Ли сто ви су за тре пе ри ли.
Ку ћи ца на др ве ту је по че ла да се окре ће.
Окре та ла се све бр же и бр же!
За тим се све ути ша ло.
Би ло је ти хо као кад па да снег.


