
Ра сел Пан тер

Илу стро ва ла 
Де зи де ри ја Гвичиjардини

Је зич ки са вет ник: Али сон Ке ли,
Уни вер зи тет Ро у хемп тон

Пре ве ли
Ива и Ни ко ла Пај ван чић



Са др жај

Пр во по гла вље
Аве тињ ска га ли ја 7

Дру го по гла вље
Не ста ли би сер 21

Тре ће по гла вље
Раз и гра на си ре на 39

На слов ори ги на ла

Russell Punter
Stories of Mermaids

Copyright © 2007, 2005 Usbor ne Pu blis hing Ltd.

Th e name Usborne and the devices  are
Trade Marks of Usborne Publishing Ltd.

Tran sla tion Copyright © 2010 за срп ско из да ње, ЛА ГУ НА

Уредник:
Лесли Симс

Дизајн:
Расел Пантер



77

Хар мо ни ја је жи ве ла са сво јом 
мај ком на са мом дну оке а на.

Пр во по гла вље

Аве тињ ска га ли ја
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Јед ног да на, Хар мо ни ји на мај ка 
се про бу ди ла дрх те ћи чи та вим 
те лом. На све стра не су јој из би-
ле пла ве тач ки це, а је зик јој је по-
стао љу би част. Хар мо ни ја је бр зо 
оти шла по док то ра Пе ра ји ћа.

Би ле су то ли ко си ро ма шне да 
су жи ве ле у јед ној си ћу шној пе-
ћи ни. У њој је би ло те сно, мрач но 
и ве о ма хлад но. Пе ра ја су им се 
смр за ва ла, а кр љу шти гу би ле сјај.

Хар мо ни ја је по ку ша ва ла да 
их раз ве се ли та ко што је пе ва-
ла пре ле пе пе сме. Њен глас је био 
та ко ча ро бан да су ри би це у про-
ла зу мо ра ле да за ста ну и слу ша ју.

Ка жи „а“.
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„О, не“, ре кла је Хар мо ни ја. „Не 
на оном је зи вом ме сту пу ном по-
то ну лих гу сар ских бро до ва?“

„Бо јим се да је та ко“, од го во рио 
је док тор.

„Ка жу да се та мо по ја вљу је дух 
Ри ђо бра дог“, ре кла је Хар мо ни ја 
и за дрх та ла. „Он је био нај стра-
шни ји гу сар ко ји је пло вио на 
се дам мо ра.“

„Тво ја мај ка је ве о ма бо ле-
сна“, про ша пу тао је он Хар мо ни-
ји. „Је ди ни лек је туф на ста мор-
ска тра ва, ко ју тре ба узи ма ти два 
пу та днев но, не де љу да на.“

„Где то мо гу да на ђем?“, упи та ла 
је Хар мо ни ја.

„То је по ма ло не згод но“, од го-
во рио је док тор Пе ра јић. „Она 
ра сте са мо на гу сар ском гро бљу.“
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Хар мо ни ја је без успе ха пре тра-
жи ла мно ге бро до ве. Го то во да је 
из гу би ла сва ку на ду, ка да је ви-
де ла не што туф на сто ка ко ви ри 
из јед ног зар ђа лог ста рог то па.

По ми сао да ће по се ти ти гро бље 
ис пу ни ла је Хар мо ни ју стра вом, 
али ни је има ла из бо ра.

Не ко ли ко тре ну та ка ка сни је, 
нер во зно је пли ва ла ме ђу са бла-
сним олу пи на ма.

На шла 
сам је!
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„До шла си да укра деш мо је 
бла го, а?“, за ре жао је гу сар.

„Не“, крик ну ла је Хар мо ни ја. 
„Са мо ми је по треб на туф на ста 
тра ва да из ле чим мај ку.“

„Не ве ру јем ти“, за це ре као се 
Ри ђо бра ди. Гру бо је згра био Хар-
мо ни ју и за кљу чао је у ка би ни.

Из не на да се 
пред њом по-
ја ви ла ужа сна 
при ли ка.

Хар мо ни ја је пре пла ше но цик-
ну ла. Био је то дух Ри ђо бра дог.

Ја ха ха ха ха!

Ма ни је мо гу ће, 
ри бља фа цо.
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Хар мо ни јин умил ни глас раз ле-
гао се бро дом Ри ђо бра дог. Ку да 
год да је по шао, гу сар ју је чуо.

Ко ли ко год се тру дио, Ри ђо бра-
ди ни је мо гао да се одво ји од си-
ре ни них жа ло сних ме ло ди ја.

„Ни ко се не ће до че па ти мо г зла-
та!“, за ур лао је дух. Он да је оти-
шао да чу ва стра жу на па лу би.

Хар мо ни ја се осе ћа ла гро зно. 
По ку ша ла је да се раз ве се ли пе-
смом, али је са да све што је пе ва-
ла зву ча ло не ка ко ту жно.

Шта ли ће са да 
би ти с мо јом 
мај ком?


