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Шпијунско
спремање

Џејн Блонд, сен за ци о нал на шпи ју не са, иза шла је из 
ауто-пе ри о ни це и по гле да ла око ло. Ње не глат ке цр не 
ул тра мо дер не на о ча ре про ди ра ле су у та му ко ја је оба-
ви ла „Еј бо ве и Џи ни не ма ши не за пра ње“ (НЕ КА ВА-
ША КО ЛА СИ ЈА ЈУ КАО ЗВЕ ЗДА!). Та мо не где, Ма ма 
Џи, ње на СПИ:ДИ (Со ло мо но ва по ли на у зов на ис тра-
жи ва ња: деч ја ин струк тор ка), ими ти ра ла је не при ја те-
ља ко јег она тре ба да осу је ти. Ви ше ни је би ло до вољ но 
са мо из бе ћи опа сност. То су уви де ле у две ми си је у ко-
ји ма је за дла ку из бе гла смрт. Џејн Блонд је мо ра ла да 
на у чи да бу де спрем на. Да на пад не. Да се бо ри.

На рав но, од по мо ћи је што ово ни је обич на ауто-пе-
ри о ни ца. Опре мио ју је њен отац, су пер СПИ Боз Бри-
љант ни Бра ун, ка да је ко ри стио свој за па њу ју ћи про цес 
кри стал ног раз би стра ва ња ка ко би се тран сфор ми сао у 
дру гу осо бу: Еј ба Ро у ни га на. По том је скло пио по сао са 
Џеј ни ном мај ком, а сво јом же ном, бив шом су пер СПИ 
Џи ном Бе ла ри ном, ко јој су због ње не лич не без бед но-
сти ис пра ли мо зак и ко ја са да во ди оби чан жи вот као 

Свим љу ди ма ко ји ово чи не та ко  
јед но став ним и та ко за бав ним: пре див ној 
Реј чел, Та ли ји, До му и љу ди ма Мак ми лан 

УК ти ма; див ној Ен џи и Кри су и Мак ми лан 
НЗ ти му; Ка рен, Ке ти, Ким, Џул су и Сти ни 

за mucho ка фе, сме ха и про ве ра ра зу ма;  
Гле нис за огром ну по др шку, при ја тељ ство и 

ре цеп те; Кеј ти и дру га ри ма што су ме  
од у век ин спи ри са ли и чи ни ли да се  
сва ко днев но сме јем; и свим оста лим  

вр хун ским шпи ју ни ма (по себ но Ани, Сеј ди,  
Мој ли, Еми, Га бри је ли и Ше нон – ви зна те 

ко сте!), ко ји су та ко ђе удво стру че ни  
шпи ју ни.

Са мо шпи ју ни рај те, ор та ки ње.

Кри сти ни, Га ри ју и Леу, мо јој ве о ма  
по себ ној бра ћи и се стри, са љу ба вљу
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Џин Бра ун, мај ка јед не Џеј ни Бра ун и чи сту ни ца без 
прем ца.

Го спо ђа Бра ун ни је има ла пој ма да је ауто-пе ри о ни-
ца за пра во огро ман тран сфор ма тор ски туш – шпи јун-
ски туш под ко ји је де вој чи ца прет ход но ушла, де вој чи-
ца сив ка сто сме ђе ко се и ко ле на пре кри ве них кра ста ма, 
по пут чво ро ва на ка на пу. Џеј ни се сме ју љи ла док су је 
боц ка ли усме ре ни мла зо ви па ре, уви ја ју ћи је у све тлу-
ца ве тран сфор ма тор ске ка пљи це. За раз ли ку од тран-
сфор ма тор ског ту ша у Шпи јун ској ла бо ра то ри ји Ма ме 
Џи, ко ји је имао са мо две ме ха нич ке ру ке да јој пре кри-
је ко су пла ти на стим сја јем и па жљи во је ску пи у пра ви, 
сјај ни мул ти прак тич ни коњ ски реп, овај сто пут бо љи 
тран сфор ма тор ски туш имао је осам – до вољ но за нај-
ве ћи са лон ауто мо би ла. За трен ока јој је стрг нуо сва-
ко днев ну гар де ро бу, увио у сре бр ни ко стим од ли кре, 
ле пр шав по пут ва зду ха али за ње га не про пу стљив, и 
му ње ви то пре о бра зио у све тлу ца во са вр шен ство Џејн 
Блонд, са нај у здиг ну ти јим и нај е ла стич ни јим коњ ским 
ре пом ко ји је ика да има ла.

Глас Ма ме Џи ши штао је пре ко СПИ Ви зу а ли за то ра 
око Џеј ни ног вра та. „За пам ти – тра жи њи хо ву Ахи ло ву 
пе ту.“

„Шта оно ре че?“ про ша пу та ла је Џеј ни. Упр кос ве ли-
кој си гур но сти ко ју је осе ћа ла кад год би се тран сфор-
ми са ла у Џејн Блонд, и да ље је би ла по ма ло нер во зна 
због оно га што би мо гло да је че ка. Нај у збу дљи ви је што 
је ра ди ла у по след њих не ко ли ко не де ља би ло је уче шће 
у па тро ли за без бед ност школ ског пе шач ког пре ла за, 
али са да ка да се не иде у шко лу због ус кр шњег рас пу-
ста, Ма ма Џи је ин си сти ра ла да њен шпи јун ски тре-
нинг тре ба да се по ја ча.

„Њи хо ва сла бост, Блон дет. Ис ко ри сти сво ју сна гу 
про тив њи хо ве сла бо сти. Ба ба ро ге, на два са та.“

Џеј ни је био по тре бан је дан тре ну так да схва ти да 
Ма ма Џи ни је по ку ша ла да је згро зи, па се окре ну ла на-
де сно. Не при ја тељ се при бли жа вао, хр ле ћи ка њој са 
сво јом ду гом пла вом ле пр ша вом ко сом и пра во кр зне-
ним љу бим цем ја за ви ча рем ко ји је кев тао око ње них 
шти кли.

„Ари јел!“ То је био Џеј нин пр ви не при ја тељ – или бо-
ље ре че но, не ко ко се пре тва рао да је Џеј нин пр ви не  при-
ја тељ.

Ари јел је ско ро би ла тик до ње, а Џеј ни је зу ри ла 
кроз цев ма лец ног брон за ног пи што ља. „До бро, Блонд“, 
ре кла је се би у бра ду. „У ак ци ју.“

Сна жно је уда ри ла сто па ли ма о тло, а та нан ке-па ти-
ке ко је је но си ла по ди гла су је пра во пре ко Ари је ли не 
гла ве. Зна ла је да мо ра да бу де по крет на ме та – мно го ју 
је те же по го ди ти од не по мич не – и да се по ста ра да јој 
ли це, је ди ни део те ла ко ји ни је за шти ћен ње ним СПИ 
ко сти мом не про бој ним за мет ке, бу де ван до ма ша ја. 
Ари јел се окре та ла око се бе док је пи што љем на су ми це 
ма ха ла у Џеј ни ном прав цу, а Џеј ни је зна ла да је др жи 
у ша ци. Ари јел ни је би ла ја ка. Би ла је сит на, ви жља ста 
и лу ка ва, али ни је би ла та ко пу на сна ге као Џеј ни. Из-
не на див ши је, Џеј ни је из не на да ста ла, бр зо се вра ти ла 
ко рак уна зад, па је Ари јел уда ри ла у њу сво јом ис пру-
же ном ру ком ко ја је са да би ла за ро бље на под Џеј ни ним 
па зу хом, а по том је оте ла пи штољ из Ари је ли не ру ке. 
Из ви ла се, упе ри ла пи штољ у ли це не при ја те ља и по ву-
кла ду гу, пла ву пе ри ку и от кри ла ела стич не лок не Ма ме 
Џи и за до вољ ни осмех. „Сад је мој ред на пи штољ, Зла-
то ко са“, ре кла је Блонд уз ши ро ки осмех.
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„Бра во, Блон ди де вој че“, за ски ча ла је Ма ма Џи, по-
ку ша ва ју ћи да ими ти ра пи ска ви Ари је лин глас. „Сад 
скло ни пи штољ да ље од мог ли ца, ис тр чи је дан круг 
око ауто-пе ри о ни це а ја ћу би ти спрем на за те бе кад се 
вра тиш.“

Џеј ни је иза шла из ха ле у ко јој се по ја ви ла пре са-
мо не ко ли ко тре ну та ка. За ба ци ла је гла ву док је му ње-
ви том бр зи ном тр ча ла око ауто-пе ри о ни це, енер гич но, 
сло бод но и бр зи ном све тло сти по пут ге пар да. 

За трен ока је по но во би ла ис пред ауто-пе ри о ни це. 
Шта сад, пи та ла се. По след њи пра ви не при ја тељ би ла 
јој је дру га де вој чи ца, По лет Со леј, за ко ју се ис по ста-
ви ло да је по лу се стра ње ног нај бо љег при ја те ља и шпи-
јун чи ћа Ал фи ја Ха ли де ја, од но сно Ала Ха лоа. Мо жда 
ће то би ти ма ла Фран цу ски ња, али Џеј ни је уме ла мно-
го бо ље од да ва ња прет по став ки. Из жбу ња се чу ло шу-
шка ње; Џеј ни се при пре ма ла за оно што ће се де си ти. 
То је био па цов-пас – или бо ље ре че но, Ма ма Џи ко ја 
је ста ја ла че тво ро но шке и ре жа ла, са Тра блом на гла-
ви ко ји је за ви јао по пут ву ко дла ка и ма хао гла вом та-
мо-амо. Ви део је да је па цов-пас ве о ма бли зу па је тач но 
знао шта тре ба да ра ди.

„По ла ко“, про ша пу та ла је Џеј ни. Не при ја тељ не во-
ли во ду, то ли ко је зна ла. Не би мо гла да до ђе до шмр-
ка пре не го што се ве ли ки па цов-пас око ми на њу, али 
има ла је за ме ну за во ду. Ле вом ру ком је сна жно сти-
сну ла де сну ру ку у жен ској оклоп ној ру ка ви ци, чуч-
ну ла је и ко тр ља ла се све док ни је до шла тач но ис пред 
ими та ци је зве ри, а по том је про ре за ла ру кав Ма ме Џи 
вр хом пен ка ла ко ји је из ва ди ла из сво је жен ске оклоп-
не ру ка ви це и при ти сла га ко ли ко год је мо гла. По ноћ-
но пла во ма сти ло про ли ло се по це лој ру ци Ма ме Џи, 
и док је СПИ:ДИ пре не ра же но бу љи ла у за стра шу ју ћу  

фле ку на свом дре ча во ру жи ча стом СПИ ко сти му, Џеј-
ни је на пра ви ла још је дан ко лут на пред, ста ви ла сто па-
ло на ра ме на СПИ:ДИ и шпи јун ског мач ка и енер гич но 
их гур ну ла.

„Сјај но, сјај но. Ко шта ло ме је СПИ ко сти ма, ма ла 
де вој чи це, али мо жеш ми се ис ку пи ти за то ус кр шњим 
ја ји ма.“ Ма ма Џи је отре сла пр љав шти ну са се бе и про-
ве ри ла да ли је Трабл у ре ду. Чу ло се да пре де као трак-
тор. „Ни си се дав но ово ли ко за ба вљао, зар не, Тваб се? 
До бро. Ис тр чи још је дан круг, Блонд, и вра ти се на зад 
за три де сет се кун ди.“

На ста ви ле су та ко, Џејн Блонд се бо ри ла са ла жним 
ста рим и но вим не при ја те љи ма са ме ша ви ном гим на-
стич ке гра ци о зно сти и до брим ста рим на пра ва ма – чак 
је ко ри сти ла и свој сјај ни коњ ски реп да за љу ља Тра бла 
пре ко ауто-пе ри о ни це ка да је би ла си гур на да је ви си-
на сла бост не при ја те ља. За час је про ву кла ко су кроз 
ње го ву огр ли цу, по кри ла је јед ну стра ну згра де на свом 
АСПИТ ле те ћој да сци (аеро на у тич ки СПИ тран спор-
тер), упо тре би ла је мо ћи сво је жен ске оклоп не ру ка-
ви це да се поп не уз ме тал ни дим њак и јед ним хи трим 
за ма хом гла ве лан си ра ла Тра бла на дим њак па се пред 
њим ука за ла три де сет сто па ду бо ка цр на та ма.

„Из ви ни, Тра бле“, ре кла је на кон то га, чвр сто га за-
гр лив ши пре не го што је кре ну ла да се спу шта на зад до 
Ма ме Џи.

„Не мој да се бак ћеш око ње га“, ре кла је СПИ:ДИ. 
„Он је за и ста сре ћан што то ра ди, а у сва ком слу ча ју, 
ни кад не знаш кад ћеш мо ра ти да се бо риш про тив не-
ког од сво јих при ја те ља.“

Џеј ни је од мах ну ла гла вом. „То ни ка да не бих мо гла, 
Ма ма Џи.“
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„Па, са мо се се ти ко ли ко је тво јих не при ја те ља по ку-
ша ло да се спри ја те љи са то бом у не кој фа зи.“ Ма ма Џи 
је има ла пра во. И Ари јел и По лет су се при ја тељ ски по-
на ша ле са Џеј ни да би до би ле оно што же ле. „Ахи ло ва 
пе та – за пам ти то.“

Џеј ни је све вре ме раз ми шља ла о то ме док се вра ћа-
ла ку ћи у Клин-Џин ком би ју ко ји је Ма ма Џи „по зај ми-
ла“ за ту при ли ку. Она се до ста осла ња ла на сво је при-
ја те ље. Тре ба ло јој је пу но вре ме на да их на ђе – Ма му 
Џи, Тра бла, Ал фи ја и ње го ву мај ку (ко ја је би ла ди рек-
тор ка шко ле Меј зи Ха ли деј или су пер-СПИ Ха ло, у за-
ви сно сти од си ту а ци је) и нај бо љи, нај но ви ји при ја тељ 
од свих, њен та та: Боз Бри љант ни Бра ун од но сно Со ло-
мон Бра ун од но сно Ејб Ро у ни ган. Уз дах ну ла је. Где је он 
са да? И ка да ће по но во сту пи ти у кон такт са њом?

„Ју тро је.“ Ма ма Џи је по ка за ла на ру жи ча сто не бо 
ко је је осве тља ва ло град. „Пра во вре ме да се де тран-
сфор ми ше мо и још ма ло тре ни ра мо пре не го што се та 
тво ја мај ка про бу ди.“

Џеј ни је клим ну ла гла вом, уз др жа ва ју ћи се да не зе-
ва. Би ла је при лич но умор на, али ни је мо гла ни ка ко да 
из бег не Ма му Џи у та квом рас по ло же њу. Чак шта ви-
ше, мо ра ла је да ура ди све што је у ње ној мо ћи да би 
се са да до бро сла га ла са Ма мом Џи. Не дав но су опро-
сти ли Џеј ни што је за ма ло пот пу но раз от кри ла њи хо-
ву шпи јун ску ор га ни за ци ју, Со ло мо но ва по ли на у зов на 
ис тра жи ва ња: чу ва ла је код се бе део Лип СПИК-а (ка-
ме ру у об ли ку кар ми на – СПИ-ка ме ра Ки ло банк – ко-
јом је ви део про јек ци ја мо гла да се пре ме шта на би ло 
ко ју ло ка ци ју, ка да се оста ви од го ва ра ју ћи оти сак уса-
на), ко ји би ожи вео сли ку ње ног оца, са мо на је дан или 
два тре нут ка, сва ки пут ка да би не жно при љу би ла усне. 
На жа лост, СПИ-јев нај љу ћи не при ја тељ, Ко пер ни кус, 

та ко ђе ју је ви део. Због то га је њен отац био при мо ран 
да се по но во скри ва, ње ној мај ци су по но во ис пра ли 
мо зак та ко да се ско ро уоп ште ви ше ни је се ћа ла свог 
су пру га, а Џеј ни је мо ра ла ве о ма да па зи ка ко се по на-
ша пре ма Ма ми Џи.

„У ре ду“, без вољ но је ре кла док су се пе ња ле уз спи-
рал не сте пе ни це до Шпи јун ске ла бо ра то ри је Ма ме Џи. 
„Али са мо је дан сат. По сле за и ста мо рам да сре дим со-
бу. Тре ба ло је то си ноћ да ура дим.“

Ма ма Џи је на пра ви ла гри ма су. „Спре ма ње? Аух. Па, 
не оче куј да ти по мог нем око то га! Ма да... хммм, ји пи-
ка-је. Из гле да да ће упр кос све му би ти нај бо ље да са да 
из вр ши мо шпи јун ско оси гу ра ва ње тво је со бе. На пред, 
ма ла де вој чи це, на чи шће ње!“

У на ред них че тр де сет ми ну та, Џеј ни је вра ти ла на 
ме сто сво је књи ге, ис пра ви ла и обри са ла огле да ло, бр-
зин ски уси са ла и вра ти ла све сво је де тек тив ске књи ге и 
дру ге СПИ ре кви зи те – на пра ве ко је је го ди на ма до би-
ја ла на по клон – у ку ти ју ис под кре ве та у ко јој је чу ва ла 
ове дра го це но сти. „Ма ма Џи“, ре кла је на кра ју, „ка кве 
ве зе ово има са шпи ју ни ра њем? И за што са мо се диш и 
по сма траш?“

„Не што си про пу сти ла.“ Ма ма Џи је шмрк ну ла, по-
ли зав ши са сво јих пр сти ју гла зи ра ни ше ћер кроф не за 
ко ју се по ста ра ла да по не се са со бом. „И да знаш, ја не 
по сма трам, ја СПИ:Ку јем. Мо же мо да по ста ви мо зам ке 
са мо ако тач но знаш где се шта на ла зи и ако је све са вр-
ше но чи сто и бли ста во. То је то. А са да“, ре кла је ка да је 
ско чи ла са кре ве та, „на зад на то огле да ло.“

Ка да су ста ле ис пред то а лет ног сто ла, Ма ма Џи је 
ли зну ла врх свог ма лог пр ста и по ву кла крат ку ли ни ју 
пре ко по вр ши не ста кла.

„Са мо што сам га обри са ла!“ ре кла је Џеј ни.
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„Гле дај и учи, Зе ни Џеј ни. Гле дај и учи.“
Траг пљу вач ке на огле да лу је пот пу но не стао. Џеј-

ни је по гле да ла у огле да ло и сле гла ра ме ни ма. Шта то 
до ка зу је? Ме ђу тим, он да се Ма ма Џи наг ну ла и не жно 
ду ну ла у њен од раз. Кон ден зо ва ни дах за ма глио је огле-
да ло, и баш пре ко обри са не по вр ши не ука за ла се ја сна 
ли ни ја де бљи не пр ста.

„Ви диш?“ Ма ма Џи се из ма кла да би па ра иш че зла, а 
по том је по но во то ура ди ла. 

„До бро, сад схва там. Ако не ко уђе и ду не у огле да ло, 
мо ћи ћу то да ви дим.“

„Да! Или мо жеш да ми оста виш не ви дљи ву по ру ку да 
про чи там. До бро. Не го, шта још?“ Ма ма Џи је пре ту ра ла 
по свом про стра ном сред њем џе пу на ке це љи и из ву кла 
ве ли ку бо цу пу де ра за бе бе. „Не бри ни, то ни је за тво ју 
ма лу гу зу. Ре ци ми, шта си по след ње до дир ну ла?“

„Ахм, по ли цу“, ре кла је Џеј ни.
„Оки-до ки.“ Ка да је при шла по ли ци, Ма ма Џи је по-

су ла пу дер по по вр ши ни по след ње књи ге ко ју је Џеј ни 
по ло жи ла на врх те го ми ле.

„До бра иде ја, оти сци пр сти ју!“ Џеј ни је је два мо гла 
да по ве ру је.

Ма ма Џи је клим ну ла гла вом. „Узмеш их се ло теј пом 
и за ле пиш на та ман па пир ка ко би мо гла ле по да их ви-
диш. И чу вај их као за бе ле шку сво јих оти са ка, па ћеш 
та ко зна ти ко ји оти сци ни су тво ји.“

„Знам“, ре кла је Џеј ни.
Са да је био ред на њу. Пра ти ла је Ма му Џи, фа сци-

ни ра на, по што је СПИ:ДИ од шкри ну ла фи о ку и олов-
ком по ву кла ли ни ју по ње ној стра ни ци да би обе ле-
жи ла њен по ло жај ка ко би Џеј ни зна ла да ли ју је ико 
по ме рио, по том је по ву кла но ву бле ду ли ни ју по боч ној 
стра ни го ми ле школ ских књи га на Џеј ни ном сто лу из 

истог раз ло га. Ко нач но, Ма ма Џи се наг ну ла пре ко Џеј-
ни не гла ве и иш чу па ла две ње не бле де сме ђе дла ке. 

„Јао! Мо гла си да ме упо зо риш.“
„Ко ји је шпи јун ски мо то, Блон де то? Из не на ђе ње, из-

не на ђе ње, из не на ђе ње. А сад пре ста ни да ку каш и на 
по сао.“ Ма ма Џи је по но во ли зну ла врх пр ста, али ово-
га пу та је то ура ди ла да би на ква си ла кра је ве дла ка ко-
је је иш чу па ла из Џеј ни не ко се и јед ну је сме сти ла дуж 
про зор ског окви ра а дру гу пре ко по клоп ца Џеј ни не ку-
ти је са СПИ ре кви зи ти ма. „Ни ко дру ги их не ће при ме-
ти ти, ме ђу тим, ако по но во уђеш а те дла ке бу ду по ки-
да не или не ста ну, зна ће мо да је не ко био ов де.“

„Ма ма Џи, то је сјај но!“ Џеј ни је би ла за ди вље на. 
Учи ла је те ства ри, али би ло је див но при ме ни ти их у 
прак си да би шпи јун ски оси гу ра ли ње ну со бу. „То је по-
пут... пра вог шпи ју ни ра ња.“

„Ма не мој ми ре ћи, Блон де то“, ре кла је Ма ма Џи, де-
лу ју ћи крај ње увре ђе но. „Знаш, ја сам пра ви шпи јун, а 
не са мо гла му ро зна кра љи ца. До ђа во ла, до ла зи тво ја 
мај ка.“ Упу ти ла се ка ту не лу док се Џин Бра ун пе ња ла 
уза сте пе ни це. „Не за бо ра ви да ми ку пиш ус кр шње ја је 
док си на по љу.“

Глас Ма ме Џи је по ста јао све ти ши ка ко се спу шта ла 
све ни же низ ту нел, а Џеј ни се ис це ри ла ка да се зад њи-
ца по пут нил ског ко ња ње не СПИ:ДИ из гу би ла из ви-
да. Чим је на ву кла по кло пац пре ко зад њег де ла ка ми на, 
Џеј ни је ис тр ча ла из сво је со бе и сту шти ла се ни за сте-
пе ни це.

Ње на мај ка је ста ја ла по ред вра та са па ке том у ру ци. 
„Баш чуд но. Ни сам зна ла да ис по ру чу ју по шту на Ве ли-
ки пе так. Би ло ка ко би ло, гла си на тво је име. Прет по-
ста вљам да би мо гло да бу де од... знаш...“
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„Од Еј ба?“ Џеј ни је згра би ла па кет, про ју ри ла ход ни-
ком и ушла у ку хи њу. Ку ти ја је ве о ма ли чи ла на ону у 
ко јој је Џеј ни чу ва ла сво је дра го це не СПИ ре кви зи те. 
Мо жда је то но ва спра ва! По це па ла је омот и је дан тре-
ну так пре ту ра ла по њој.

„О, Џеј ни, див не су! Са вр ше не за ле то. И баш су тво-
је ве ли чи не“, ре кла јој је ма ма пре ко ра ме на.

„Чуд не су.“ Џеј ни је из ву кла пар ци пе ла – ла га не лет-
ње сан да ле од бле до пла ве тка ни не са ду гач ким па муч ним 
тра ка ма ко је се укр шта ју око чла на ка и уз но гу. Ни су уоп-
ште де ло ва ле по год но за тр ча ње, ни ти за би ло шта слич но 
то ме. Ни је мо гла да за ми сли за што би њен отац, ко ји зна 
бо ље од би ло ко га да шпи ју ни ра ње мо же би ти иза зов за 
фи зич ку спрем ност, по слао не што та ко не прак тич но.

„Ни су чуд не“, ре кла је Џин, ис пи ту ју ћи дно ку ти је. 
„То су еспа дри ле. Лет ње ци пе ле. Ве ро ват но је по ма ло 
хлад но за њих у овом тре нут ку, али мо жеш их од ло жи-
ти на не ко ли ко ме се ци. Ви ди, има чак и упут ство ка ко 
се обу ва ју!“

По ди гла је па пи рић. За и ста је имао на слов „Упут-
ства“, са сли чи цом сан да ла ис под, али осим то га, на 
па пи ру је био са мо ди ја грам ком па са са сло вом С за о-
кру же ним олов ком. „Па, то и не ма не ке свр хе“, ре кла је 
Џин Бра ун. „Ма да, ни је ни бит но. Има ла сам их и ја ка-
да сам би ла мла ђа. Ве зу ју се исто као ба ле тан ке. Чуд но 
је што ни је на пи сао не ку по ру ку ни ти би ло шта дру го.“

Џеј ни је клим ну ла гла вом. За и ста ни је има ла шта да 
ка же. Џин ни је мо гла да зна да је Ејб жар ко же лео да 
по но во бу де са сво јом по ро ди цом али ни је смео да ри-
зи ку је да их до ве де у опа сност. И уоста лом, на пи сао је 
по ру ку, ко ја гла си „Упут ства“, за јед но са ис так ну тим 
прав цем ју га на ком па су. Она са мо још увек ни је зна ла 
шта то зна чи.

„Идем са мо да их од ло жим“, ре кла је, вра тив ши по-
кло пац на ку ти ју, „а он да мо же мо да за поч не мо оне по-
сли ће ко је си же ле ла. Мо ја со ба је пот пу но чи ста.“

Ње на мај ка се наг ну ла и по љу би ла је у че ло. „До-
бра де вој чи ца. То зву чи као план. Мо гле би смо не где да 
оде мо на ру чак.“

„Аха, сјај но“, ре кла је Џеј ни.
Ћут ке је оти шла у со бу, пи та ју ћи се шта по ру ка зна-

чи. Очи глед но је био не где на ју гу. Али где на ју гу? У 
ју жном Лон до ну? Ју жном Па ци фи ку? То је би ла ми-
сте ри ја. Ка да се са гну ла, Џеј ни је по ло жи ла ку ти ју по-
ред ње не бли зна ки ње у ко јој је др жа ла СПИ ре кви зи те, 
сме ше ћи се пред две ма ку ти ја ма са ства ри ма ве за ним 
за ње ног та ту.

Тек он да је не што при ме ти ла.
Не ста ла је дла ка ко ју је Ма ма Џи сме сти ла на ку ти ју 

СПИ ре кви зи та пре са мо по ла са та. 
Џеј ни се уз не ми ри ла. Ње ни шпи јун ски ин стинк ти су 

се од јед ном пот пу но уз бур ка ли, спрем ни да је упо зо ре 
на опа сност. Упра во је са зна ла не што о свом та ти, тек 
пре не ко ли ко ми ну та. А не ко је већ био у ње ној со би 
– ве ро ват но по ку ша ва ју ћи да уђе у траг но вим ин фор-
ма ци ја ма о Еј бо вој ло ка ци ји. Кад год би не ко тра жио 
ње ног оца, по че ле би не во ље. Тре ба ло би да га не ка ко 
упо зо ри, да сту пи у кон такт с њим и оба ве сти га да је 
мо жда у опа сно сти, да су мо жда по но во она и ње на мај-
ка и дру ги шпи ју ни у исто та ко ри зич ној си ту а ци ји.

А по том се, не мо гав ши да се уз др жи, Џеј ни од јед-
ном ис це ри ла. Мо жда ус кр шњи рас пуст не ће би ти та ко 
до са дан као што је прет по ста вља ла. На про тив, мо гло 
би да бу де баш су прот но. Но ва ми си ја Џејн Блонд са мо 
што ни је по че ла.
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„Не ма је! Дла ка на мо јој ку ти ји СПИ на пра ви ца је не-
ста ла“, за по ма га ла је Џеј ни, до ју рив ши у Шпи јун ску ла-
бо ра то ри ју на свом АСПИТ-у.

Ма ма Џи ју је по гле да ла, збу ње на, из ка би не та у ко-
јем је чу ва ла пу дер у тал ку. „Шта, зар већ?“

Скеп тич но по ди гав ши јед ну обр ву, Ма ма Џи се упу-
ти ла на зад кроз ту нел у Џеј ни ну со бу. Џеј ни је по ју ри ла 
за њом, и да ље по ви је на на АСПИТ-у. „Ви диш?“ ре кла 
је. „Не ма је! Зар не? Не ста ла.“

„Не чу пај ко се, Блон ди де вој че! Ха, ка пи раш? Не 
чу пај... о, ни је бит но.“ Ма ма Џи је за вр ши ла пре глед 
ства ри ис под кре ве та и ус пра ви ла се, за ја пу ре на али са 
по бед нич ким из ра зом ли ца. „Ни је не ста ла. Па ла је на 
те пих по ред тво је ку ти је са ре кви зи ти ма. Сле де ћи пут 
ће мо мо ра ти ја че да је за бо де мо. Из во ли.“

Џеј ни је па жљи во гле да ла у дла ку ко ја је ле жа ла пре-
ко дла на Ма ме Џи као пре ку ва ни ре за нац; сјај на, сла ба 
и пе чур ка сто сме ђа. „О, у ре ду. Но ге су ми би ле бр же од 
гла ве.“ За ки ко та ла се. „Ка пи раш? Ис пред мо је ’гла ве’?“

„Хеј, ја сам за ду же на за ша ле“, стро го је ре кла Ма ма 
Џи, „као и за ри мо ва ње. Ти се са мо усред сре ди на шпи-
ју ни ра ње као пра ва ма ла шпи ју не са.“

Џеј ни се на сме ши ла кад је ис пру жи ла на вла же ни 
прст да би узе ла дла ку од Ма ме Џи. При бли жив ши је 
свом ли цу, на гло је за ста ла. „Ста ни ма ло, Ма ма Џи. Ова 
дла ка је там ни ја од мо је. Са мо за ни јан су или две, али 
очи глед но там ни ја.“

Ма ма Џи ју је па жљи во осмо три ла. „Ми слим да је то 
са мо пр љав шти на, слат ко де те. Мо жда ни си уси са ла ис-
под кре ве та до вољ но до бро као што је тре ба ло.“

„О.“ Џеј ни је то би ло ло гич но. Са да су већ два пу та 
пљу вач ком по ква си ле дла ку, па је дла ка за и ста по ста ла 
там ни ја ка да је би ла по ква ше на. У ме ђу вре ме ну је па ла 
у пра ши ну ко ја се уву кла у те пих. На рав но да је то би ла 
пр љав шти на. Џеј ни се сми ри ла, уве ри ла се да ни шта из 
ку ти је ни је по ме ра но и вра ти ла по кло пац на сво је ме-
сто, па жљи во по ло жив ши дла ку пре ко спо ја.

„Мо гу ли са да да идем?“ ре кла је Ма ма Џи, ма шу-
ћи упут стви ма за еспа дри ле ко ји је Џеј ни до не ла го ре. 
„Хо ћу да ура дим не ко ли ко те сто ва на ово ме. А имам и 
кро а са не у рер ни.“

„На рав но“, ре кла је Џеј ни. „У сва ком слу ча ју, са да из-
ла зим са ма мом.“

„Су пер и шка!“ Глас Ма ме Џи је утих нуо ка да се за тво-
ри ла ме тал на пло ча на кра ју ту не ла Шпи јун ске ла бо ра то-
ри је. „Же ле ла бих ја је по пут сво је гла ве, пу ње но ’ква ли ти 
стрит’ чо ко ла ди ца ма, мо ли ћу. О, сре ће ли мо је!

„Ја је, чо ко лад но ја је, по пут мо је гла ве,
Са ’ква ли ти стрит’ чо ко ла ди ца ма, 
пра ва је по сла сти ца.“
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Ма ма Џи је на ста ви ла да ри му је по ла бо ра то ри ји, а 
ве ро ват но је и игра ла. Зву ча ло је за бав но. Џеј ни би во ле-
ла да јој се при дру жи, уме сто да иде за сво јом ма мом док 
ку пу је ус кр шња ја ја, али је ипак од ска ку та ла ни за сте пе-
ни це. Као и увек, ње на мај ка је ишла низ ход ник, др же ћи 
Џеј ни ну тек сас јак ну. „Још увек је по ма ло све же“, ре кла 
је Џин. „Обу ци ово, а ја идем да за гре јем мо тор.“

Џеј ни је за ви де ла Еј бу. Не где ју жно. Не где где је то-
пло! По гле да ла је у свој бле ди од раз у огле да лу у ход ни-
ку и пи та ла се ка ко би би ло да има там ни ји тен. Мо жда 
би ње на ко са по све тле ла на сун цу. Мо жда би сво вре-
ме би ла ви ше на лик на Џејн Блонд! Њен лик у огле да-
лу је бу љио у њу, ње го ве си ве очи фик си ра ле су ње не 
кад је Џеј ни ис пру жи ла ру ку да пип не бол но ме сто где 
јој је Ма ма Џи по чу па ла ко су. На сву сре ћу, по ми сли-
ла је Џеј ни, још ви ше се уду бив ши у свој од раз, ње на 
СПИ:ДИ је узе ла са мо пар дла ка, та ко да ни је има ла ће-
ла ви пе чат ни ти би ло шта слич но. Ис це ри ла се. Ма ма 
Џи је по не кад би ла ве о ма луц ка ста.

Џеј ни је још увек ми сли ла на то ка да се окре ну ла 
ка вра ти ма, сме ше ћи се у се би, кад јој је из не на да је за 
про шла низ кич му. Бр зо се вра ти ла до огле да ла. Њен 
уозби љен од раз је бу љио у њу. Џеј ни се по но во на сме-
ши ла а од раз јој је уз вра тио осме хом. Из ви ја ју ћи обр ве, 
осе ти ла је олак ша ње јер ви ди да и Џеј ни у огле да лу та-
ко ђе из ви ја сво је. Мо ра да са ња, али је у јед ном тре нут-
ку мо гла да се за ку не да ка да се она на сме ши ла, лик на 
глат кој сре бр ној по вр ши ни ни је... ни је уз вра тио осмех. 
Иако јој је ра зум го во рио да то не мо же би ти исти на, 
Џеј ни ни шпи јун ски нер вни за вр ше ци су зло слут но за-
и гра ли, па је бр зо по че ла да ду ва по це лом огле да лу као 
што јој је Ма ма Џи по ка за ла. Не ма тра го ва. Али ако се 

ико бу де му вао око огле да ла док она бу де на по љу, мо ћи 
ће то да за па зи кад се вра ти.

Уско чи ла је на ме сто су во за ча. „Мо гу ли да по зај мим 
твој мо бил ни, ма ма?“ Ни је јој би ло до зво ље но да има 
свој мо бил ни, што је би ло ве о ма сме шно ка да по ми сли 
на то ко ли ко мо дер них спра ви ца има у Шпи јун ској ла-
бо ра то ри ји у ком ши лу ку. Џин јој је пру жи ла мо бил ни 
ка да су кре ну ле ко ли ма.

„Ал фи!“ ре кла је Џејн у спи кер фон мо бил ног. „Мо жеш 
ли да свра тиш ка сни је? Ја сам... до но сим ти ус кр шње ја је.“

„Па, не мо раш да ме под ми ћу јеш“, ре као је отег ну-
тим гла сом њен при ја тељ. „Ма ма ме те ра да бри шем 
СПИ на пра ве и ура дио бих све да се из ву чем из то га. 
Али по што већ ну диш, узми ми чо ко лад ну по мо ран џу.“

„У ре ду“, ре кла је. „Свра ти по сле руч ка.“
Ушла је у про дав ни цу за сво јом ма мом. „Ал фи ће по-

сле до ћи. Ње го ва ма ма не же ли да јој он сме та.“
„О, у ре ду.“ Је дан по мен го спо ђе Ха ли деј био је до во-

љан да убе ди Џин Бра ун. Сма тра ла је да је ди рек тор ка 
шко ле из у зет на осо ба, не зна ју ћи да је не ка да би ла ње-
на ко ле ги ни ца су пер-СПИ Ха ло. „Ко је же лиш?“

Џеј ни се на тре ну так за ми сли ла, по том је при шла 
одељ ку са за мр зи ва чи ма и из ву кла бе ли кар тон до ма-
ћих ја ја. „Хте ла бих ова. Се ћаш се, као што смо ра ди ли 
кад сам би ла ма ла. Имам не што кон фе ти ца, леп ка и тих 
ства ри. Мо же мо их су тра ску ва ти и укра си ти.“

Џин Бра ун је за гр ли ла сво ју ћер ку. „Ти си јед на вр ло 
нео бич на де вој чи ца, Џеј ни Бра ун.“

Не маш пој ма ко ли ко си у пра ву, по ми сли ла је Џеј ни 
кад јој је уз вра ти ла за гр љај.

На кон от при ли ке сат вре ме на, пар ки ра ле су се пред 
ку ћом. Ал фи се упра во по пео на ста зу во зе ћи би цикл, 
ко ји је де ло вао са свим уоби ча је но, али је Џеј ни зна ла 
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да је то СПИ-цикл, ко ји мо же да раз ви је не ве ро ват не 
бр зи не па чак и да се пе ње уза зид згра де. Еле гант но је 
ско чио са би ци кла и на сме шио се го спо ђи Бра ун. „Баш 
на вре ме“, ре као је.

„Ти и тво ја мај ка сте та ко тач ни, Ал фи“, ре кла је Џин 
Бра ун. „Мо ра да је то због то га што је ди рек тор ка шко ле.“

Или за то што је су пер-СПИ, по ми сли ла је Џеј ни кад 
су се она и Ал фи уву кли у ку ћу за ње ном ма мом. „Са да 
ћу Ал фи ју да ти ње го во ја је“, ре кла је сво јој ма ми. 

„Па, ја идем да на пра вим ле пу куп ку и про чи там 
но ви не“, ре кла је Џин, од ла зе ћи уза сте пе ни це. Чим се 
Џеј ни уве ри ла да су вра та за тво ре на, ру ком је по зва ла 
Ал фи ја да при ђе огле да лу.

„Пар увр ну тих ства ри“, про ша пу та ла је. „Ста ви-
ла сам дла ку на мо ју ку ти ју СПИ на пра ва и де ло ва ло 
је као да ју је не ко по ме рио, иако сам је по но во на шла, 
али је из гле да ла... дру га чи је. А по том сам гле да ла у ово 
огле да ло и за кле ла бих се... за кле ла бих се да мој од раз 
ни је ура дио исто што и ја.“

Ал фи је ве обр ве су се спо ји ле. „Шта си ура ди ла?“
„На сме ши ла сам се ова ко.“ Ис це ри ла се Ал фи ју а он 

је на пра вио ко рак уна зад.
„Увр ну то. Не мој да по ми слиш да ћу ти уз вра ти ти.“
Џеј ни га је ћу шну ла по ру ци. „Уозби љи се!“
Хук та њем је за ма гли ла це ло огле да ло, све вре ме по-

сма тра ју ћи ка ко и њен од раз хук ће. Ни је би ло ни ка-
квих зна ко ва да је не ко без до пу ште ња ди рао огле да ло, 
али је по но во ду ну ла са мо да бу де си гур на. Од јед ном се 
по ја вио и Ал фи јев од раз.

„Не бих да ква рим тво је ма ле ло ко мо тив ске до жи-
вља је ни ти би ло шта дру го“, ре као је, тап ка ју ћи по огле-
да лу, „али ми слим да ти је не што про ма кло. Ако је за и-
ста би ло не чег чуд ног у ве зи са од ра зом, он да то мо ра 

би ти не што на по за ди ни огле да ла. Да ли си про ве ри ла 
да то ни је мо жда дво смер но огле да ло? Мо жда је не ко са 
дру ге стра не!“

Џеј ни се лу пи ла по гла ви. „На рав но! За бо ра ви ла 
сам. При сло ни свој но кат на по вр ши ну, па ако по сто ји 
раз мак из ме ђу твог нок та и нок та у огле да лу, то је он да 
дво смер но огле да ло.“

„Ова ко“, ре као је Ал фи, при ма кав ши но кат, ко ји се ни-
је спо јио са сво јим од ра зом. „Па шта је он да иза ово га?“

Два шпи јун чи ћа су се наг ну ла на пред, ис пру жив ши 
ру ке да би ски ну ли огле да ло са зи да и от кри ли шта се 
на ла зи иза ње га. Баш ка да су ухва ти ли иви цу, Џеј ни се 
по гле да ла у сјај ној по вр ши ни. Ње не си ве очи су бу љи ле 
у њу, збу ње не, по том су од јед ном скре ну ле по глед. Џеј-
нин од раз се окре нуо на стра ну по пут вој ни ка у па ра-
ди, та ко да је Џе ни, ве о ма ра до зна ло, на јед ном гле да ла 
пра во у соп стве ни про фил. По том је, од мах за тим, Џеј-
нин лик у огле да лу не стао из ви до кру га.


