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Увод

У к о јем упо зна је мо јед ну 
за и ста не ва ља лу де вој чи цу

У Зе мљи ри ба од жа да, да ле ко, да-

ле ко одав де, жи ве ла је де вој чи ца 

ко ја се зва ла Мин и би ла ве ро ват но 

нај не ва ља ли ја де вој чи ца ко ју су љу-

ди ика да ви де ли. Та ко су бар ми сли ли 

ње ни не срећ ни школски дру га ри ко ји 

су мо ра ли да тр пе све ње но ши ка ни-

ра ње и над ме ност. Она ни је би ла од 

оних де вој чи ца ко је се ту ку, не: ње на 

спе ци јал ност би ла је да је зи ком на-
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не се бол дру ги ма. То зна чи да је го-

во ри ла зле, оштре и ре чи ко је бо ле. 

Мин је од лич но уме ла да на ђе сва чи је 

ма не и сла бе тач ке: на при мер, Чао, 

ко ји је био ма ло за о кру гљен и имао 

пр ћаст нос, за њу је од мах по стао пр-

ља ва, пра се ћа и ма сна лоп та; Лиу, 
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ко ја је би ла сти дљи ва и за тво ре на у 

се бе, по ста ла је она глу па ру го ба; а 

Пи на, ко ји је спо ро тр чао, на зи ва ла је 

мли та вим пу жем. Не ко је на то ре-

а го вао та ко што би по бе гао у ћо шак и 

пла као, не ко је по ку ша вао да јој од го-

во ри на исти на чин; али би ло је вр ло 

опа сно иза зва ти Мин на су коб ре чи ма 

јер је она би ла нај бр жа и нај ве шти ја 

у про на ла же њу но вих увре да и увек 

спрем на да на кра ју три јум фу је.

Ње ни ро ди те љи слу ша ли су жал бе 

дру гих та та и ма ма, али су сма тра ли 

да се они бес по треб но се ки ра ју: зна 

се да сва ки ро ди тељ на сто ји да од бра-

ни сво је де те, ума њи ње го ву кри ви цу и 

увек ми сли како су дру ги кри ви.
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Та кви су би ли и они. – С ка квом се 

то пре о се тљи вом де цом дру жи на ша 

Мин? – го во ри ла би ма ма.

– Ствар но! – до да о би та та. – Уоп-

ште не ма ју сми сла за ху мор.

– Знаш шта ја ми слим? – ре кла би 

ма ма. – Тре ба ло би да де ца са ма ре-

ша ва ју сво је раз ми ри це, а не да у њих 

укљу чу ју од ра сле.

– Пот пу но си у пра ву – ре као би та-

та. – Ми, у ства ри, оста вља мо Мин да 

се сна ла зи са ма, зар не?

Мин за и ста ни је би ло по треб но да 

је не ка од ра сла осо ба по др жа ва, или 

хра бри, или бра ни. Њен је зик, оштар 

као са бља, био је уби стве но оруж је. 

Њој је, заправо, би ла по треб на не ка 
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па жљи ва од ра сла осо ба ко ја би по-

ку ша ла да схва ти за што се она та-

ко по на ша. Али то су би ла не ка дру га 

вре ме на, и то је био не ки дру ги свет, 

и ни ко се ни је мно го бри нуо о то ме 

шта се де ша ва у гла ва ма и ср ци ма 

де це. Ште та, јер да се не ко за бри нуо, 

мо жда би ова при ча из гле да ла дру-

га чи је. А по што је та ква ка ква је сте, 

хај де да је за поч не мо.
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