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Беј ли ју, ча роб ном tе ри је ру моg жи во tа  
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Јед ног да на у Жап че вом Ру кав цу у Пен сил ва
ни ји, у шу ми на др ве ту по ја ви ла се та јан стве
на ку ћи ца.

Осмо го ди шњи Џек и ње го ва сед мо го ди
шња се стра Ени по пе ли су се у ту ку ћи цу на 
др ве ту. От кри ли су да је пу на књи га.

Убр зо су Џек и Ени схва ти ли да је ку ћи
ца ча роб на. Она их је но си ла на ме ста из тих 
књи га. Са мо је тре ба ло да по ка жу не ку сли ку 
и по же ле да оду та мо.

Ус пут су са зна ли да ку ћи ца при па да Мор га
ни ле Феј. Мор га на је ча роб на би бли о текарка 

Про лог
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из вре ме на кра ља Ар ту ра. Она пу ту је кроз 
вре ме и про стор и са ку пља књи ге.

У књи га ма Ча роб на ку ћи ца бр. 5–8 Џек и 
Ени су по мо гли Мор га ни да се осло бо ди чи ни. 
У књи га ма бр. 9–12 ре ши ли су че ти ри древ не 
за го нет ке и по ста ли мај сто ри би бли о те ка ри.

У књи га ма Ча роб на ку ћи ца бр. 13–16 Џек 
и Ени су са чу ва ли ста ре при по вести да се не 
из гу бе за сва вре ме на. 

Са да, у књи зи бр. 17, спре ма ју се да кре ну у 
но ву пу сто ло ви ну…
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Џек је отво рио очи.

Би ла је олуј на ноћ. Ки ша је сна жно уда ра

ла у про зор ско ок но.

„Чу јеш ли шта ки ша го во ри?“, за чуо се не ки 

глас.

Џек је укљу чио лам пу.

На вра ти ма ње го ве со бе ста ја ла је Ени. На 

се би је има ла ка ба ни цу пре ко пи џа ме, а у ру ци 

је др жа ла ба те риј ску лам пу.

„Ка же нам: До ђи tе бр зо!“, ре кла је.

„Ти си лу да“, од го во рио је Џек.

„Слу шај, са мо слу шај“, на ва љи ва ла је Ени.
Џек је ослу шнуо.
За и сtа је зву ча ло као да ки ша до бу је До ђи

tе бр зо! До ђи tе бр зо!
„Мо ра мо до ку ћи це на др ве ту“, ре кла је 

Ени. „Не што ва жно ће се до го ди ти.“
„Ми слиш од мах?“, пи тао је Џек.
Џе ку се ни је из ла зи ло из то пле, угод не со бе. 

Али осе ћао је да је Ени у пра ву. Не што ва жно 
ће се сtвар но до го ди ти.

„Идеш ли?“, упи та ла је.
„Идем, идем“, од вра тио је Џек.
Устао је из кре ве та.
„Са мо по не си ка ба ни цу“, ре кла је Ени.
Џек је на ву као ка ба ни цу пре ко пи џа ме. На зуо 

је па ти ке и пре ба цио ра нац пре ко ра ме на.
„Не за бо ра ви да по не сеш кар ти цу мај сто

ра би бли о те ка ра“, под се ти ла га је Ени. „Ја сам 
сво ју спа ко ва ла.“

1.

Нови задатак
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Џек је уба цио у ра нац кар ти цу са све тлу ца
вим сло ви ма М Б.

„Спре ман сам“, ре као је.
Џек и Ени су се ти хо спу сти ли низ сте пе

ни це. За тим су се ис кра ли на вра та у хлад ну, 
вла жну ноћ.

Олу ја је је ња ва ла. Ки ша је тек ро ми ња ла 
док су они ишли дуж ули це. Мо кро тло се пре
си ја ва ло под зра ци ма ба те риј ске лам пе.

За пу ти ли су се пре ма шу ми Жап че вог 
Ру кав ца. Ве тар је ду вао кроз кро шње, отре са
ју ћи ка пи ки ше на тло.

Џек се стре сао. Обри сао је ки шне ка пи с 
на о ча ра.

„Бр рр“, по жа ли ла се Ени. „Хлад но ми је.“
„И ме ни“, сло жио се Џек.
Док су хо да ли да ље, Ени је по ди гла сноп 

све тло сти ба те риј ске лам пе и осве тли ла кро
шњу др ве та.
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„Ено је“, ре кла је Ени. Све тлост лам пе је 
усме ри ла у ку ћи цу на др ве ту.

„Мор га на!“, по ви као је Џек.
Од го во ра ни је би ло.
„Пи там се шта ни је у ре ду“, ре кла је Ени. 

„Би ла сам си гур на да ће нас че ка ти.“
„Хај де да се поп не мо и про ве ри мо“, пред

ло жио је Џек.
Ени је згра би ла мор нар ске ле стви це и кре

ну ла да се пе ње.
Џек је ишао за њом. С кро шње му се ки ша 

сли ва ла на ка ба ни цу.
По пе ли су се у ку ћи цу на др ве ту. Ени је 

ба те риј ском лам пом осве тли ла све ћо шко ве. 
Пр ва три су би ла пра зна.

За тим је све тло сни сноп пао и у че твр ти 
угао. Џе ку и Ени је од уз бу ђе ња стао дах.

У ћо шку је се део ма ли пас. Ли чио је на ште не 
те ри је ра. Имао је чу па ву све тло сме ђу дла ку. 

Ту жно је зу рио у Џе ка и Ени.

„Ох!“, шап ну ла је Ени.
„От куд ти ов де?“, пи тао је Џек.
Ени је по ма зи ла ку чен це по гла ви. Оно је 

мах ну ло ре пом.
„Баш је сла дак“, ре кла је Ени. „Из гле да као 

пли ша ни ме да. Ћао, Ме до.“
Име Ме да му са свим од го ва ра, по ми слио 

је Џек.
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„От куд ти ов де, Ме до?“, упи тао га је.
Псић се по ку њио.
„Не бу ди ту жан“, убе ђи ва ла га је Ени. „Све 

је у ре ду.“
„Ка ко ли се по пео ова мо?“, чу дио се Џек.
„Не знам. Али кла дим се да Мор га на има 

не ке ве зе с тим“, ка за ла је Ени.
Џек је угле дао пар че па пи ра ко је је ле жа

ло на по ду.
„Ми слим да си у пра ву“, при ме тио је.
По ди гао је па пир. На ње му је от ме ним 

ру ко пи сом би ло на пи са но:

На ово се ан це су ба че не чи ни и  

о реб на му је ва ша о моћ. Да би с е 

а осло бо gи ли, мо ра е на ћи че и ри 

о себ не с ва ри:
По клон с бро да из гу бље ног у мо ру.
По клон из пла вет ни ла пре ри је.

По клон из да ле ке шу ме.
По клон од кен гу ра.
Бу gи е а ме  ни. Буgи е хра бри. 
Бу gи е о ре зни.

    Мор а на

Р. Ѕ. На овом за gа  ку не ће вам би и  
о реб не кар и це мај с о ра би бли о- 

 е ка ра. Са мо бу gи е оно ш о је с е, и 
све ће би и у ре gу.

„Шта ми слиш, ка ква ча ро ли ја је ба че на на 
Ме ду?“, пи та ла је Ени.

„Ко зна“, од го во рио је Џек.
„Јад ни чак ма ли“, те па ла је Ени. По ма зи ла 

је пси ћа по гла ви. Он јој је ли знуо ру ку.
„Из гле да да тре ба да иде мо на че ти ри пу то

ва ња“, ре као је Џек.
Ме да је до ска ку тао до јед не књи ге. Гур нуо 

ју је њу шком.
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„По гле дај!“, об ра до ва ла се Ени. „Кла дим се 
да ће нас ово од ве сти на пр во пу то ва ње.“

По ди гла је књи гу ко ју је псић иза брао.
„До бро си оба вио овај по сао, Ме до“, по хва

ли ла га је.
На слов књи ге био је Броd ко ји не мо же dа 

pо tо не.
„Па, ово зву чи до бро“, ре као је Џек. „Брод 

не ће по то ну ти, иако је из гу бљен.“
„Спре ман си, Ме до?“, упи та ла је Ени.
„Ав! Ав!“, од го во рио је он.
Џек је по ка зао пр стом пре ма ко ри ца ма књи ге. 
„Же лим да оде мо та мо“, ре као је.
Ве тар се раз ду вао.
Ку ћи ца на др ве ту се за вр те ла.
Вр те ла се све бр же и бр же.
А за тим се све уми ри ло.
Пот пу но се уми ри ло.

„Ав! Ав!?“
Џек је отво рио очи. Уз дрх тао је. Где год да 

су се на шли, би ло је хлад но – ве о ма хлад но.
Ме да је опет за ла јао.
„Шшшш“, ућут као га је Џек.
Ени је осве тли ла сво ју оде ћу ба те риј ском 

лам пом.
„Опа, об у че ни смо као де ца из ста рих вре

ме на!“, об ра до ва ла се.
Уме сто пи џа ме и ка ба ни це има ла је ха љи

ну с мор нар ском краг ном и ду гач ку што фа ну 
пе ле ри ну.

2.

Брод који не може да потоне


