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1.

Где је Мр ви ца

„По жу ри, Џек“, до вик ну ла је Ени.
Тр ча ла је ка шу ми Жап че вог Ру кав ца.
Џек је ишао за њом. 
„Још је ов де!“, уз вик ну ла је Ени.
Кад ју је Џек су сти гао, ста ја ла је уз ви со ки 

храст.
По гле дао је на го ре. Ча роб на ку ћи ца на др-

ве ту бли ста ла је на по по днев ном сун цу.
„Сти же мо, Мр ви це!“, ви ка ла је Ени.
Ухва ти ла се за мор нар ске ле стви це и кре-

ну ла го ре.
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Џек ју је пра тио. Пе ли су се и пе ли. Ко нач-
но су сти гли до ку ћи це.

„Мр ви це?“, по зва ла је Ени.
Џек је ски нуо ра нац. По гле дао је око се бе.
Зрак сун ца је ко со оба сја вао го ми лу књи га 

– књи га о нин џа ма, гу са ри ма, му ми ја ма, ви те-
зо ви ма и ди но са у ру си ма.

Сло во „м“ се пре си ја ва ло на др ве ном по ду. 
Би ло је то сло во Мор га не ле Феј. 

„Чи ни ми се да не ма Мр ви це“, ка зао је Џек. 
„Пи там се куд ли је не ста ла“, ре кла је Ени.
„От куд знаш да је Мр ви ца она?“, пи тао је 

Џек.
„Јед но став но знам“, од го во ри ла је Ени.
„О, бра те“, уз дах нуо је Џек.
Ци ју!
Ени се на сме ја ла. „По гле дај, Џек!“
Пре ко по да се ми ца ла ру жи ча ста сок ни-

ца. Прет ход ног да на је Ени пре тво ри ла сво ју 
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ча ра пу у кре ве тац за Мр ви цу.
Ени је до хва ти ла ту гу жви цу.
Ци ју.
Бе ло-мр ки ми шић је про ви рио из ча ра пе. 
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Сво јим круп ним очи ма за гле дао се у Ени па 
у Џе ка.

Џек се за сме јао. „Здра во, Мр ви це“, ка зао је.
„Хо ћеш ли нам и да нас по мо ћи?“, пи та ла 

је Ени.
У ста ром Ја па ну Мр ви ца им је по мо гла кад 

су се из гу би ли.
„Мо ра мо да про на ђе мо још три пред ме та 

за Мор га ну“, об ја сни ла је Ени.
Џек је гур нуо на о ча ре уз нос. „Пре све га 

мо ра мо да про на ђе мо не ки траг ко ји ће нас 
упу ти ти ода кле да поч не мо“, ка зао је.

„Чик по го ди“, ре кла је Ени.
„Шта?“, пи тао је Џек.
„Не тре ба да тра жи мо да ле ко.“ По ка зи ва-

ла је у угао ку ћи це.
У сен ци је ста ја ла отво ре на књи га.


