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По све ће но pо ро dи ци Фо ли, 
Џо ну, Су зи, Џе ку и Ели о tу  
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Јед ног лет њег да на у Жап че вом Ру кав цу у 
Пен сил ва ни ји, у шу ми се по ја ви ла та јан стве
на ку ћи ца на др ве ту.

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. 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 би бли о те кар ка 

Про лог
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ча робница из Ка ме ло та, дав ног кра љев ства 
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 вет ке да се не 
из гу бе за у век.

У књи га ма Ча роб на ку ћи ца бр. 17–20 Џек и 
Ени су осло бо ди ли чи ни та јан стве но ку чен це.

У књи га ма Ча роб на ку ћи ца бр. 21–24 Џек и 
Ени се на ла зе пред но вим ис ку ше њем. Мо ра ју 
да про на ђу че ти ри раз ли чи та на ро чи та за пи
са за Мор га ни ну би бли о те ку ка ко би спа сли 
Ка ме лот. Упра во се спре ма ју у по тра гу за дру
гим на ро чи тим за пи сом…

„Џек, про бу ди се!“, про ша пу та ла је Ени.
Џек је отво рио очи. По гле дао је на сат. Би ло 

је шест ују тру.
„Хај де!“, ша пу та ла је Ени. Ста ја ла је на вра

ти ма ње го ве со бе, већ об у че на.
„Са да?“, упи тао је Џек.
„Да, сре да је! Мо ра мо до ку ћи це на др ве

ту!“, на ста ви ла је она.
„Ау, чо ве че, сре да!“, при се тио се Џек. На јед

ном се пот пу но раз бу дио.
„Мо ра мо да по мог не мо у спа са ва њу Ка ме

ло та“, још је об ја шња ва ла Ени.

1.

среда!



„Знам, знам“, од го во рио је Џек и ис ко бе
љао се из кре ве та.

„Че кам те пред ку ћом“, ре кла је Ени.
Џек је бр зо обу као фар мер ке и ма ји цу. Уба

цио је све ску и олов ку у ра нац.
За тим је си шао низ сте пе ни це и иза шао на 

пред ња вра та.

Ени га је че ка ла под бле дим, тек иза шлим 
сун цем.

„Спре ман си?“, про ша пу та ла је.
„Да, да“, од го во рио је Џек.
Кре ну ли су тр ком кроз дво ри ште. Про тр

ча ли су и усну лом ули цом, све до шу ме Жап
че вог Ру кав ца.

Убр зо су сти гли до ку ћи це на др ве ту. По пе
ли су се уз ле стви це од ка на па.

12 13
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Под бле дим сун че вим зра ци ма, на шли су 
по ру ку од Мор га не, исту ону по ру ку ко ју су 
ви де ли у не де љу. Џек ју је по ди гао и на глас 
про чи тао:

Дра и Џек и Ени,
Ка ме ло  је у о а сно с и. Да би с е  
с а сли кра љев с во, мо лим вас, 
на ђи е ове на ро чи е за и се за мо ју 
би бли о е ку:
О не че му ш о ре ба ра и и
О не че му ш о ре ба о сла и

О не че му ш о ре ба на у чи и

О не че му ш о ре ба о зај ми и

     Хва ла вам,

     Мор а на

Ени је по ди гла лист па пи ра ко ји је био на 
по ду. Био је то спи сак пра ви ла чу ве не бол ни

чар ке Кла ре Бар тон. Њу су упо зна ли на свом 
пу то ва њу у Гра ђан ски рат.

„У не де љу смо про на шли пр ви на ро чи ти 
за пис“, ре кла је Ени. „О не че му шtо tре ба 
pра tи tи.“

„Да“, сло жио се Џек. „А са да тре ба да на ђе мо 
дру ги за пис, о не че му шtо tре ба pо сла tи.“

По ди гао је књи гу ко ја се на ла зи ла по ред 
по ру ке. На на слов ној стра ни би ли су вој ни ци 
на сне гом за ве ја ној оба ли ре ке.

На слов је гла сио Раt за не за ви сносt.
Џек се на мр штио.
„Јој“, из у сти ла је Ени. 
„Још је дан рат“, уз дах нуо је Џек.
„Да ли ти се и да ље иде?“, пи та ла је Ени.
„Мо ра мо да иде мо“, од го во рио је Џек. Гну

шао се пат ње ко ју су ви де ли у Гра ђан ском ра ту. 
Ме ђу тим, ни су има ли из бо ра. Мо ра ли су да 
по мог ну Мор га ни и спа су Ка ме лот.
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 По ка зао је у на на слов ну стра ну. 
„Во лео бих да оде мо та мо“, из го во рио је 

Џек.
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. Џек се стре сао. Ве тар је ши бао.

„Хлад но је“, по жа лио се. На уста му је из ла
зи ла па ра.

„Чвршће увиј шал“, пред ло жи ла му је Ени.
Џек је спу стио по глед. Око вра та му је ви сио 

ву не ни шал.
На се би је имао и ву не не крат ке пан та ло не 

ко је су се коп ча ле од мах ис под ко ле на, ка пу
тић и тро ро ги ше шир.

На но га ма је имао сме шне ци пе ле са шна
лом. Уме сто ран ца имао је ко жну тор бу.

2.

дан или ноћ?


