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Пр во по гла вље

Упо зо ре ње
5. фе бру ар 79. го ди не

Би ло је хлад но фе бру ар ско ју тро ка да је 
 ста нов ни ке Пом пе ја про бу ди ла по тму ла гр-
мља ви на. Пси су из не на да ско чи ли на но ге и 
по че ли да ла ју по ули ци.
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Ма па

ИТА ЛИ ЈА

Пом пе ји

СИ ЦИ ЛИ ЈА

за Рим

ИТА ЛИ ЈА

Ми зе н

На пуљ

Хер ку ла не ум

Ве зув

Пом пе јиПли ни јев пут
Сре до зем но мо ре

КА ПРИ
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Јед на ста туа је из гу би ла гла ву, а кроз не ко-
ли ко сре ди шњих сту-
бо ва про те за ле су се 
ду гач ке, опа сне пу-
ко ти не.

По вр ши на во де у ку па ти ли ма се на мре-
шка ла – без об зи ра што у то до ба ни је би ло 
ку па ча.

Док су љу ди по спа но и збу ње но уста ја-
ли из кре ве та, за чу ло се не ко ли ко про дор них 
пра са ка, као кад роб ло ми ка ме ње. Ме ђу тим, 
би ло је пре ра но да би ико ра дио. Не ко ли ко 
љу ди је при шло вра ти ма сво јих ку ћа и ви де ло 
да је храм Ка пи то л скe тријаде оште ћен. Сру-
ше но и од ло мље но ка ме ње ле жа ло је у го ми-
ла ма на зе мљи.

Бар ни ко 
ни је стра дао!
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Дру го по гла вље

Ве зув се бу ди
24. ав густ 79. го ди не

Ју тро је би ло из у зет но вре ло – још то пли је 
од обич ног ав гу стов ског да на – али су пи јач-
ни тр гов ци у Пом пе ји ма уве ли ко по ста вља ли 
те зге на фо ру му. Ни ко ни је обра ћао па жњу 
на храм Ка пи то лске тријаде. Зи да ри су га пре 
не ко ли ко ме се ци по пра ви ли и ве ћи на на ро да 
је већ за бо ра ви ла да је ика да био оште ћен.

А ка да се ло кал ни пе кар Те рен ци је вра тио 
ку ћи, при ме тио је да му је пећ ни ца на пр сла. 
На све стра не љу ди су за ти ца ли оште ће ња. 
Али шта их је иза зва ло?

Зе мљо трес. Али зе мљо тре си су у Пом пе ји-
ма би ли че ста по ја ва. За то су сви убр зо за бо-
ра ви ли на све то.

Пти це су по но во по че ле да пе ва ју, а љу ди су 
се вра ти ли у то пле кре ве те. На кра ју кра је ва, 
ни ко ни је био по вре ђен. Бар за са да...


