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Бен џа ми ну Ди ке ру
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Јед ног лет њег да на у Жап че вом Ру кав цу у Пен-
сил ва ни ји на др ве ту у шу ми по ја ви ла се та јан-
стве на ку ћи ца.

Осмо го ди шњи Џек и ње го ва сед мо го ди-
шња се стра Ени по пе ли су се у ту ку ћи цу на 
др ве ту. От кри ли су да је пу на књи га.

Уско ро су схва ти ли да је ку ћи ца ча роб на. 
Она их је но си ла на ме ста из тих књи га. Са мо 
је тре ба ло да по ка жу на не ку сли ку из књи ге 
и по же ле да оду та мо.

С вре ме ном су са зна ли да ку ћи ца при па да 
Мор га ни ле Феј. Мор га на је би блиотекарка 

Про лог
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ча роб ница из вре ме на кра ља Ар ту ра. Она пу ту-
је кроз вре ме и про стор и са ку пља књи ге.

У књи га ма Ча роб на ку ћи ца на дрвеtуtуt  бр. у бр. у
8–12 , Џек и Ени су ре ши ли че ти ри древ не за го-
нет ке и по ста ли мај сто ри би бли о те ка ри. Да 
би им по мо гла у бу ду ћим за да ци ма, Мор га на 
је Џе ку и Ени да ла члан ске кар те тај не би бли-
о те ке са сло ви ма М Б на њи ма.

Као мај сто ри би бли о те ка ри, Џек и Ени 
мо ра ју да оду на че ти ри задатка да спа су при че 
из древ них би бли о те ка. Већ су до не ли је дан 
сви так из ан тич ког рим ског гра да и књи гу од 
бам бу са из древ не Ки не. Сад се спре ма ју да 
кре ну на свој тре ћи за да так…

Џек је отво рио очи.

Кроз про зор је ула зи ла бле да си ва све тлост. 

Сат је по ка зи вао 5.00. Све је би ло ти хо.

Да нас иде мо у древ ну Ир ску, по ми слио је, 

ви ше од хи ља ду gо ди на уна зад.

Мор га на ле Феј му је ре кла да је то би ло ве о-

ма опа сно вре ме, с Ви кин зи ма ко ји су пљач ка-

ли оба ле.

„Је си ли бу дан?“, за чуо је ша пат.

Ени је ста ја ла на вра ти ма. Би ла је об у че на 

и спрем на за по крет. 

1.

Пре свитања
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„Је сам, че кај ме на по љу“, ре као је док се 
из вла чио из кре ве та.

Обу као је фар мер ке, ма ји цу и па ти ке. У 
ра нац је ста вио сво ју члан ску кар ту тај не би бли-
о те ке за јед но са све ском и олов ком. За тим је 
по жу рио низ сте пе ни це.

Ени га је че ка ла у дво ри шту.
Ва здух је био вла жан и ма гло вит.
„Спре ман?“, пи та ла га је Ени.
Џек је ду бо ко удах нуо.
„Ваљ да“, ре као је. Био је по ма ло за бри нут 

због Ви кин га.
Ти хо су хо да ли пре ко тра ве на то пље не 

ро сом. За тим су по тр ча ли сво јом ули цом и у 
шу му Жап че вог Ру кав ца.

Док су про ла зи ли кроз мрач ну шу му по 
др ве ћу се хва та ла ма гла.

„Сла ба је ви дљи вост“, ре као је Џек.
„Где је ку ћи ца на др ве ту?“, упи та ла је Ени.

„Не мам пој ма“, од го во рио је Џек.
У том тре нут ку не што је па ло ис пред њих.
„Па зи!“, по ви као је Џек. По крио је гла ву.
„Ле стви це!“, уз вик ну ла је Ени.
Џек је отво рио очи.
Пред њи ма су се кла ти ле ле стви це од 

ка на па.
Џек је по ди гао по глед. Ку ћи ца на др ве ту је 

би ла скри ве на у ма гли.
„Хај де, иде мо“, ре кла је Ени.
Згра би ла је ле стви це од ка на па и по че ла да 

се пе ње. Џек је ишао за њом.
Пе ли су се кроз вла жни ва здух ка ку ћи ци 

на др ве ту.
„Здра во“, до че ка ла их је Мор га на. „Дра го 

ми је што вас ви дим.“
Се де ла је у углу. По ред но гу су јој ста ја ли 

сви так ко ји су до не ли из рим ског до ба и књи га 
из древ не Ки не на пи са на на бам бу су.



„Ме ни је мно го дра го што ви дим tе бе“, 
ре као је Џек.

„И ме ни“, по твр ди ла је Ени.
„До бро је што сте до шли ова ко ра но“, ре кла 

је Мор га на.
За ву кла је ру ку у на бо ре огр та ча и из ва ди-

ла пар че па пи ра.
„Ево древ не при че ко ју да нас мо ра те да про-

на ђе те“, ре кла је.
Пру жи ла је па пир Џе ку. На ње му су би ле 

ре чи:

Та јан стве ни нат пис под се тио је Џе ка на нат-
пис са њи хо вог пу та у рим ски град Пом пе је.

„Ово из гле да као ла тин ски“, ре као је Џек.
„Вр ло до бро“, ре кла је Мор га на. „То и је сtе

ла тин ски.“
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„Али ја сам ми сли ла да се ла тин ски го во-
рио у древ ном Ри му“, ре кла је Ени. „Зар ми не 
иде мо у Ир ску?“

„Иде те“, ре кла је Мор га на. „Али то ком мрач-
ног до ба у Евро пи, обра зо ва ни љу ди су пи са ли 
на ла тин ском је зи ку.“

„Мрач но до ба?“, за чу дио се Џек.
„Да“, ре кла је Мор га на. „Вре ме по сле па да 

Рим ског цар ства.“
„За што су га на зва ли мрач но?“, пи тао је Џек.
„Би ло је то те шко вре ме“, по че ла је Мор га-

на. „Љу ди су мо ра ли да ра де ве о ма на пор но 
са мо да би има ли да је ду и да се обу ку. Ни је 
би ло мно го вре ме на за игра ње, уче ње, или ства-
ра ње умет но сти и му зи ке.“

Мор га на је из ву кла књи гу из свог огр та ча.
„Ваш ис тра жи вач ки ма те ри јал“, ре кла је, 

пре да ју ћи Ени књи гу. На слов књи ге је био: 
Ир ска из дав ни на.

„За пам ти те“, упо зо ри ла их је Мор га на. 
„Ва ша књи га за ис тра жи ва ње ће вас во ди ти, 
али у нај мрач ни јем ча су…“

„Са мо нас древ на при ча мо же спа сти“, до вр-
ши ли су Џек и Ени у исти глас.

„За пам ти те и ово“, ре кла је Мор га на. „То 
мо ра би ти ваш нај мрач ни ји час, ка да ви ше 
не ма на де. Ако за тра жи те по моћ пре ра но, 
не ће те је до би ти.“

„А и pр воpр воp  тре ба да на ђе мо при чу“, до да ла 
је Ени.

„То је тач но“, ре кла је Мор га на. „Да ли има те 
код се бе члан ске кар те тај не би бли о те ке?“

Џек и Ени су клим ну ли гла ва ма.
„По ка жи те их нај му дри јој осо би ко ју срет-

не те“, ре кла је Мор га на.
„Не бри ни“, ка за ла је Ени. „Ми слим да смо 

сад спрем ни.“
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Ени је по ка за ла пр стом на ко ри цу књи ге о 
Ир ској.

„Же лим да оде мо та мо“, из го во ри ла је. Мах-
ну ла је Мор га ни. „Ви де ће мо се уско ро.“

„Срећ но!“, ре кла је Мор га на.
Ве тар се раз ду вао.
Ку ћи ца на др ве ту је по че ла да се окре ће. 
Окре та ла се све бр же и бр же.
За тим је све по ста ло мир но.
Пот пу но мир но.

Џек је отво рио очи.
Све тлост је и да ље би ла си ва, а ва здух 

још вла жни ји и хлад ни ји не го у Жап че вом 
Ру кав цу.

„Опа, ја сам у ду гој ха љи ни“, ре кла је Ени. 
„Гре бе ме. Хеј, имам та шни цу на по ја су око 
стру ка. Мо ја би бли о те кар ска кар та се на ла зи 
у њој!“

Џек је спу стио по глед и раз гле дао сво ју 
оде ћу.

На се би је имао ко шу љу и пан та ло не, на пра-
вље не од де бе ле ву не. На но га ма је имао ко жне 

2.

Стрми успон


