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Доживљаји 
Тома Сојера

Драги мишољупци,
Моја љубав према књижевности родила се врло рано, 

још када сам био мали! Проводио сам сате и сате 

у читању предивних романа, уз које сам доживео 

фантастичне авантуре и упознао тајанствена и далека 

места. И заиста: док читамо, летимо на крилима 

маште!
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Зато сам пожелео да вам пренесем оно што сам и ја 

осетио као дете, и то тако што ћу вам препричати 

ремек-дела књижевности за децу.

На обалама Мисисипија Том Сојер користи сваку 

прилику да се шали и игра са друговима. Прави се 

да је гусар, прелази реку на сплаву и с нераздвојним 

другаром Хаклберијем Фином открива скривено благо! 

Све у свему, у мирној вароши Сент Питерсбург нема 

места досади, а забава је осигурана!

Џеронимо Стилтон
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ДОЖИВЉАЈИ
ТОМА СОЈЕРА

Џеронимo Стилтон
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УПОЗНАЈТЕ 
ТОМА

Т
 

етка Поли је гласно дозивала: – Томе! 
Томе! Томеее!

Затим је промрмљала за себе: – Куд се денуо 
тај дечак?
Тетка је ПОГЛЕДАЛА испод кревета, 
померила столице да би га потражила под 
столом и проверила сваки ћошак у кухињи, али 
од Тома ни ТРАГА.

Тетка Поли се онда окренула према башти иза 
куће и загледала између САДНИЦА па ра
дајза. И даље ништа.
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8

Упознајте Тома

Жена је носила наочаре, али их је увек држала
на глави: тако се осећала ОТМЕНО и важно. 
Али поштено говорећи, слабо шта је видела 
кад је тако носила наочаре!
Стала је на улазна врата па се продерала: – 
Тоооме! Томе, где си?!
Одједном зачу ШУШТАЊЕ иза леђа и 
крајичком ока примети руб јакне како лепрша. 
Зграбила га је у лету и тако шчепала Тома, који 
је покушао да шмугне.
– Био си у ОСТАВИ, а? Шта си петљао тамо?
Том је покушао да се извуче, али није успео 

да се отргне из теткиног стиска, док 
га је она сумњичаво проучавала: – 

Чиме си то УМАЗАО уста?
Том се тобоже ЗАЧУДИ па раз
рогачи очи:
– Умазао?!
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Упознајте Тома

– ЏЕМОМ! Ето чиме! Појео си џем из 
оставе!
Том се тргну. Тон теткиног гласа није остављао 
места сумњи... стиже казна! А тетка је умела 
да буде баш СТРОГА!
Али он свакако није био кукавица, те је узвик
нуо: – Стани мало, тетка! Погледај тамо, иза 
себе!
Тетка Поли није стигла ни да се окрене, а Том 
се већ ослободио њеног стиска и КЛИСНУО 
колико га ноге носе.
Тетка помирљиво уздахну: – Ех! Тај дечак баш 
уме да ме НАЉУТИ! Али кад затреба, уме и 
да ме НАСМЕЈЕ...
Жена је наставила да мрмља за себе и на крају 
закључила: – Натераћу га да обави један леп 
послић у суботу УЈУТРУ, чисто да се научи 
реду!
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Упознајте Тома

Док је тетка Поли рамишљала шта да ради са 
сестрићем, Том се врзмао по крају. Већ се било 
смркло кад се вратио кући и у дворишту је 
затекао Џима, који је цепао ДРВА. 
Џим је често помагао тетка Поли обављајући 
тешке послове: био је веома љубазан и није 
бежао од рада. Поред Џима је ста јао Сид, 
То мов млађи брат: тај дечак је увек био УРЕ
ДАН и тачан, сушта су прот ност Тому! Сид је 
по ма гао Џиму да покупи 
ИВЕРЈЕ. Док су њих дво ји ца 
радили, Том им је правио 
друштво пре при ча ва
јући свој дан.
Нешто касније, за 
столом, тетка Поли је 
пажљиво посматрала 
Тома и детаљно га 
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