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– Нећу и нећу да се помирим са њим! 

Нећу и тачка! – љутитим и одсечним 

тоном покушала је Зи да докаже Броду 

М и Броду Ж да она више никада неће 

проговорити са Манчулом, и да се уза-

луд надају! Шта је се тиче што је Манчу-

ла њен кућни љубимац и што се кућним 

љубимцима све прашта! Због његових 

смицалица и глупости свемирски брод 

је још увек на Земљи, и Зи једноставно 

то више неће да трпи!

– Нисам крив! Овог пута брод није 

Комшиница трачара – 
тинејџерка 
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полетео због ње! – бранио се Манчула.

– Није због мене, него због њега, који 

ми није рекао да зна да је све спремно за 

полазак – узвратила је Зи.

– Манчула, можеш ли да објасниш 

зашто Зи није сазнала да брод само што 

није полетео? Министарство виших сила 

послало нам је додатну снагу да се све 

реши – покушао је Брод М да помињањем 

Министарства, највећег ауто-

ритета у свемиру, 

допре до раз-

решења овог 

сукоба. Брод 

Ж га је у томе 

подржао.

– Ма нисам 

ја дужан да 

ритета у свемиру, 

допре до раз-

решења овог 

сукоба. Брод 

Ж га је у томе 

подржао.

– Ма нисам 

ја дужан да 
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вас слушам… и да се правдам. Јер нисам 

крив!

Како је то изговорио, Манчула се теле-

портовао у свој брлог. Хтео је да свима 

буде јасно да је и он љут, барем исто оно-

лико колико и Зи!

– Нисам ја себе на путу нашао да ме ви 

уцењујете! Кад нешто урадим, ја кажем... 

Кад не урадим, ја... – говорио је сам са 

собом Манчула.

Брод М и Брод Ж су се унервозили. Није 

им сад био потребан овај проблем. Оста-

вили су Манчулу да се одљути и потра-

жили по свемирском броду Зи, очекујући 

да је она, будући да је свемирска прин-

цеза, ипак разумнија од кућног љубим-

ца. Нашли су је у централној просторији 

како мирује у шпаги.
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Да, Зи прави разне фигуре у зависности 

од тога како је расположена и шта хоће 

да каже. Рецимо, кад држи ногу изнад 

главе, то значи да размишља о нечему, 

кад је срећна, она направи пируету, кад 

се окрене наглавачке у став на шакама, 

значи да је љута зато што се с нечим не 

слаже, а кад направи шпагу, као што је 

направила сад, то значи да је потпуно 

сигурна у себе и у свој став.

Брод М и Брод Ж су одлично знали зна-

чења сваког положаја своје Зи, а и одлич-

но су је разумели. Није јој било лако. 

Она је свемирска принцеза Хлиф Зи Хо, 

а принцезе не треба да имају проблеме 

у животу. Зато је разумљиво што тешко 

подноси ово време чекања. 

Ви који сте читали претходну књигу о 
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свемирској принцези из Ботаничке баш-

те све ово већ знате, па и зашто и шта Зи 

чека. Знате, дакле, да се свемирски брод 

којим је Зи кренула пут планете Кохио на 

самит уникума одједном, из чиста мира, 

покварио, и да је од тада на Земљи, и то 

у центру Београда, у Ботаничкој башти! 

Принцеза сваког дана очекује да ће квар 

бити отклоњен и да ће наставити путо-



16



17



18

вање. Али, као по правилу, деси се нешто 

што њу и њен свемирски брод задржи у 

Ботаничкој башти, и зато је она још увек 

у Београду.

Ако се неко од вас који сада први пут 

чује за овај догађај спрема да отрчи до 

Ботаничке баште с намером да види све-

мирски брод и ванземаљску принцезу – 

нека остане ту где је. Неће их видети! 

Како неће? Тако лепо, зато што су Брод 

М и Брод Ж, који брину о Зи и принце-

зиној безбедности, претворили летели-

цу у дрво. Зашто баш у дрво? Зато што у 

Ботаничкој башти има много дрвећа, па 

још једно неће привући пажњу ниједног 

Земљанина, а свемирски брод би за сва-

ког био право чудо. Генијално смишље-

но, зар не?
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Ето, у том дрвету које је у ствари све-

мирски брод боравиће Хлиф Зи Хо док 

год је на Земљи. Такође, док год буде 

овде на Земљи, Свемирска принцеза ће 

бити тинејџерка и зваће се Зи. Свемир-

ска принцеза је организам који се лако 

прилагођава условима и околностима у 

којима се налази. Па, с обзиром на то да 

на Земљи живе људи, Брод М и Брод Ж су 

репрограмирали Хлиф Зи Хо у тинејџер-

ку Зи. Основни задатак Брода М и Бро-

да Ж јесте да брину о принцези, да јој 

угађају, и да ураде све што треба да ураде 

како би она у сваком тренутку била без-

бедна. Они су њој отприлике оно што су 

нама родитељи. Они су јој програмирали 

Манчулу по угледу на земаљске кућне 

љубимце, да јој прави друштво све док не 
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наставе пут. Тај Манчула мисли о себи 

све најбоље, обожава да једе и стално је 

гладан, и често прави разне неприлике 

другима, а нарочито Зи. 

Дакле, као што смо открили на почет-

ку ове приче, Зи више није имала наме-

ру да толерише Манчулу. Неће више ни 

реч да проговори с њим! Њој је много 

стало да што пре оде са Земље и стигне 

на самит уникума. Много! Тамо ће бити 

сви највиши организми у свемиру, па зар 

да дозволи да јој Манчула то осујети? 

Зи је крајичком свести осећала зашто 

Манчула не жели да се квар поправи и 

да се летелица отисне пут Кохија. Чим се 

то деси, Манчуле ће нестати. Међутим, 

она је уникум и њена мисија у свемиру 

важнија је од ма чега на свету, па и од 
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Манчулиног настојања да што дуже буде 

њен кућни љубимац.

Ето у таквом расположењу, у шпаги, 

затекли су је Брод М и Брод Ж.

– Ми Министарству виших сила мора-

мо да поднесемо извештај шта се прокле-

то догодило и зашто брод није полетео 

– били су категорични Брод М и Брод Ж.

– Добро – одговорила им је мирно Зи 

и није се ни за милиметар помакла из 

своје шпаге.

– Да ли знаш шта се догодило, и зашто 

се догодило? – питали су је они.

– Да.

– Она је немогућа! Ти све време знаш и 

ћутиш! – почео је да губи стрпљење Брод Ж. 

 – Нисте ме питали. Само сте ме терали 

да се помирим са Манчулом. А то нећу 
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– још мирније него малочас одговорила 

им је Зи.

– Он је твој љубимац – покушао је Брод 

М да је убеди.

 – Пусти сад то. Шта се заправо деси-

ло? – занимало је Брода Ж.

– Ништа. Ја сам само хтела да идем из 

брода.

– Молим?! Па 

ти знаш да теби 

живота нема 

ван брода – пре-

неразише се 

Брод М и 

Брод Ж.

– Молим?! Па 

ти знаш да теби 

живота нема 

ван брода – пре-

неразише се 

Брод М и 

Брод Ж.
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– То није тачно – одговорила је Зи тоном 

у коме није било ни трунке недоумице. 

– Али зашто хоћеш да одеш?

– Ви сте ме из дана у дан лагали да ћемо 

одлетети. Мени је овде постало превише 

досадно.

Шта се десило са Зи? Она никако не 

сме да напусти брод, она је свемирски 

уникум, она је живи организам настао 

сударом два небеска тела што се изу-

зетно-изузетно ретко дешава, па је зато 

Министарство виших сила које управља 

свемиром чува као мало воде на длану. 

А да би је сачували, дали су јој брод чим 

је рођена, да у њему живи и путује све-

миром. И Зи све то одлично зна! Познато 

јој је и то да док је брод на Земљи ниједан 

ванземаљац не сме да га напусти. Откуд 
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јој онда помисао да изађе из брода и да, 

што је још страшније, није тачно да то не 

сме да се ради? Како је могуће да Брод М 

и Брод Ж нису приметили да јој се такве 

сулуде идеје врзмају по глави?

Па, могуће је. Иако су Брод М и Брод 

Ж стално и свуда присутни, и премда се 

појављују на екрану сваког зида сваке 

просторије, и то кад им се Зи и Манчула 

најмање надају, они, баш као и земаљски 

родитељи, не могу увек све да знају о Зи. 

Тако се десило да им промакне догађај 

који је Зи убацио бубе у главу о изласку 

из брода.

Било је то неколико дана пре него што 

је почела ова најновија прича о Зи. 

У свемирски брод је најпре ушао Лука 

кога сви зову Амеба, а за њим Андреа 

појављују на екрану сваког зида сваке 

просторије, и то кад им се Зи и Манчула 

најмање надају, они, баш као и земаљски 

родитељи, не могу увек све да знају о Зи. 

Тако се десило да им промакне догађај 

који је Зи убацио бубе у главу о изласку 

Било је то неколико дана пре него што 

је почела ова најновија прича о Зи. 

У свемирски брод је најпре ушао Лука 

кога сви зову Амеба, а за њим Андреа 
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коју Лука зове Елементарна Непогода. У 

прошлој књизи смо открили да Земљани 

– наравно, ако успеју да уђу у брод – могу 

да излазе из њега и улазе кад год то хоће, 

зато што им је брод запамтио шифру. 

Лука је настојао да сваки слободан 

тренутак проведе у близини Зи, у коју 

се, сви су то знали 

– заљубио, па је 

тако и тог дана 

дотрчао до ње 

чим је завр-

шио са днев-

ном дозом 

припрема 

за пред-

с т о ј е ћ е 

т а к м и -

се, сви су то знали 

– заљубио, па је 

тако и тог дана 

дотрчао до ње 

чим је завр-

шио са днев-

ном дозом 

припрема 

за пред-

с т о ј е ћ е 

т а к м и -




