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Средином шеснаестог века у сиротињ

ској четврти Лондона родио се дечак по 

имену Том Кенти.

У истом тренутку, такође у Лондону, 

само у краљевској Вестминстерској па

лати, на свет је дошао још један дечак 

– Едвард Тјудор.

Цела земља је славила рођење Едвар

да Тјудора зато што је он био краљев 

син, краљевић који ће и сам једнога 

дана сести на престо. 
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Том Кенти је проводио детињство 

и најранију младост просећи по лон

донским улицама. Није то радио своје

вољно – а ако би се увече вратио кући 

без иједног новчића, отац и баба би га 

пребили штапом.

С друге стране, краљевић Едвард 

Тјудор је проводио први део живота у 

краљевској палати, где је уживао у изо

биљу, мажен и пажен. 

Двојици дечака је било суђено да се 

сретну, али они то још увек нису знали.
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Живот Тома Кентија није се састојао 

само од батина, смрзавања и гладовања 

већ и од дружења с другом децом. С 

њима се играо на улици и купао у реци. 

Осим тога, ту је био и свештеник Ендру. 

Он је заволео Тома и научио га да чита и 

пише. Уз његову помоћ дечак је научио 

чак и мало латинског.

Читајући књиге, Том је сазнао много 

тога новог о свету. Приче које је у њима 

налазио инспирисале су га да машта о 

другачијем животу.
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Једнога дана, док је пролазио поред 

Вест минстерске палате, Том је с друге 

стране високе капије угледао раскошно 

обученог малишана – краљевића.

Један од двојице стражара на ка

пији грубо је одгурнуо Тома. Краљевић 

Едвард, који је то видео, укорио је стра

жара и наредио да Тома уведу у палату.

Пошто се постарао да Тому донесу 

храну, Едвард је попричао с њим.


