
САЈМОН – СВЕТСКИ ПУТНИК 

ОКЕАНСКА ОЛУПИНА

Библиотека

САЈМОН





Leo commerce, 

Београд, 2013



Назив књиге:

САЈМОН Светски путник – ОКЕАНСКА ОЛУПИНА

Ајрин Торн

Copyright © Leo commmerce

Сва права су задржана. Ниједан део овог издања се не сме 

репродуковати, складиштити у повратном систему, или преносити, 

у било ком облику, или било којим средствима, електронским, 

механичким, фотокопирним и сличним, без претходне дозволе 

издавача и власника ауторских права.

Уредник: Слађана Перишић

Лектура и коректура: Јелена Стошић

Илустрације: Вуга Радуловић Живковић

Прелом и корице: Pintor Project

За издавача: 

Ненад и Слађана Перишић

Издавач: 

Leo commerce , Београд

Пласман: 

Leo commerce , Београд 

Михајла Бандура 36 

011/375-2625; 011/375-2626; 011/375-2627; 063/517-874  

Имејл: nesaperisic@gmail.com 

info@leo.rs 

www.leo.rs

Штампа: 

Елвод принт, Лазаревац

Тираж: 1000

ИСБН 978-86-7950-238-4



 !"#$%!#

 &'()$#





7

 !"#$ %$&'(#)*

„С
ајмоне! Устај! Доручак је 

спреман!“, чуо је Сајмон своју 

маму како виче из кухиње. Одавно се 

био пробудио и обукао. Већ неко време 

стајао је на прозору.

„Ево, мама. Још мало и долазим“, 

довикнуо је да би добио на времену 

и поново се окренуо ка прозору. 

Пришао му је и његов хаски Снешко 
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радознао да види шта то Сајмон 

гледа.

Шта му је то толико привукло 

пажњу? Нешто што је већ данима 

посматрао кришом иза завесе. Њихове 

нове комшије. Доселили су се пре 

недељу дана у кућу до његове. Та кућа 

годинама је била празна и Сајмону 

је било драго што најзад има праве 

комшије. Муж и жена били су банкари, 

фини, тихи, уредни и помало досадни. 

За ових седам дана нико им није дошао 

у посету. Међутим, та породица није 

била сасвим обична, онаква какву је 

Сајмон могао да види у свом граду. 

Његове нове комшије били су Јапанци. 

Имали су кћерку отприлике његових 

година. Девојчица је проводила доста 
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времена у башти и често ју је с прозора 

виђао како залива њихово бујно и 

разнобојно цвеће или како седи на 

трешњином дрвету. Стално је деловала 

помало снуждено и сетно, као да јој 

неко или нешто недостаје. Управо сада 

је замишљено седела на трему. Звала 

се Амаја. Сајмон је знао зато што је чуо 

како је родитељи дозивају. Имала је 

дугу сјајну црну косу, коју је најчешће 

носила везану у две плетенице, светлу 

кожу и румене образе. Изгледа као 

косоока Пепељуга, помисли Сајмон. 

Тужна Пепељуга.

„Сајмоне, стварно!“, тргао га 

је из размишљања мајчин узвик. 

„Колико пута морам да те позовем?! 

Закаснићете на изложбу!“
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Сајмон је још једном погледао кроз 

прозор и видео како Амаја устаје и 

одлази у кућу јер је и њу позвала мама. 

Онда је завукао свој верни компас у 

џеп и отишао са Снешком у кухињу, 

где га је мама нестрпљиво чекала. Ту је 

затекао и деду како већ седи за столом, 

чита новине и пије свој јутарњи какао.

„Сајмоне, момче“, рече му деда с 

осмехом, спуштајући новине. „Данас је 

тај дан! Идемо да сазнамо све о дубоком 

плавом мору!“

Сајмон се широко осмехну: „Једва 

чекам!“ 

„Сигурно ће бити велика гужва, али 

срећа па сам на време добио карте од 

свог другара који ради у музеју“. 

Деда је иначе био пензионисани 
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