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Једнога јутра меда Педингтон је изашао у врт и почео да 
прави списак свих лепих ствари којих се сетио, а које 

су му се десиле док је живео у кући Браунових.
 Имао је своју сопствену собу и топли кревет у којем 
се успављивао. 
 Имао је и мaрмеладу свако јутро за доручак. Док 
је био у Тајанственом Перуу, могао је да је добије само 
недељом.
 Списак се толико одужио да му је скоро понестало 
папира у тренутку када је схватио да је изоставио нешто 
најлепше од свега ...
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     ... сам врт!
 Ако се изузме бука са оближњег градилишта, било је 
тако тихо и мирно да човек не би уопште помислио да је у 
Лондону.
 Али лепи вртови не ничу сами од себе. Они 
обично изискују много преданог рада, па тако ни врт 
у Виндзорским вртовима број тридест и два није био 
изузетак. Господин Браун је морао да коси траву двапут 
седмично, а госпођа Браун се старала о чишћењу корова 
из леја са цвећем. Увек је било неког посла, тако да би 
и госпођа Совић прискакала у помоћ кад би уграбила 
слободан тренутак.
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Управо је госпођа Совић предложила да се Џонатану, 
Џуди и Педингтону повери по један део врта. 
 „На тај начин ћу држати неке медведе далеко од 
невоља“, изјави значајно. „Осим тога, биће то добра забава 
за Џонатана и за Џуди“.
 Господин Браун се сложио да је то веома добра идеја, 
па је обележио три парцеле дуж травњака.
 Педингтон је био највише узбуђен. „Претпостављам 
да на свету нема много медведа са сопственим вртом!“, 
узвикну.
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На крају је, наоружан теглом домаће мармеладе госпође 
Совић, позајмио баштенска колица господина Брауна и 
кренуо у потрагу за идејама.

Рано следећег јутра све троје се дадоше на посао. 
 Џуди одлучи да направи леју са цвећем, док је 
Џонатан меркао како да поплоча свој део. 

 Педингтон није знао 
одакле да почне. Још раније
се уверио да је вртларство 
много теже него што  
изгледа, поготово ако имаш 
само шапе.
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