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У опа сним во да ма не да ле ко од Се вер ног 
по ла, ис тра жи вач ка пе тан Вол тон по-

гле дао је пре ко огра де бро да. Са мо их је узан 
ка нал во де де лио од ле да.

„Ба ци те си дро“, на ре дио је по са ди. „Су ви-
ше је опа сно да на ста ви мо... На дам се да ће се 
вре ме уско ро по пра ви ти“, до дао је ти хим гла-
сом. Знао је да ће лед, ако на ста ви да се ши ри, 
смр ска ти брод у па рам пар чад. Хо ће ли ика да 
сти ћи до Се вер ног по ла?

Пр во по гла вље

Око ва ни ле дом
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Вол тон и ње го ва по са да по мо гли су стран-
цу да се укр ца на брод и сме сти ли га у ка би-
ну, где су му до не ли то плу ће бад и вру ћу су пу. 
Је два да се др жао у жи во ту, али је сле де ће 
но ћи, ка да се ма ло опо ра вио, по чео да ка пе-
та ну при ча сво ју при чу.

„Зо вем се Вик тор Фран кен штајн“, ре као 
је, „и мно го сам про па тио. Све је по че ло пре 
мно го го ди на, док сам још сту ди рао...“

Док се та ма спу шта ла, а лед све 
ви ше сте зао, ка пе тан Вол тон 
је не тре ми це слу шао 
Фран кен штај но-
ву стра вич ну 
при чу...

Ка пе тан се за гле дао у да љи ну, раз ми шља ју-
ћи ка кве ли их тај не та мо че ка ју. Од јед ном је 
треп нуо. На хо ри зон ту су се по ја ви ле са о ни це 
с пси ма.

„От куд сад ово?“, за пи тао се Вол тон, по-
гле дом пра те ћи сан ке. „И ко ли то упра вља 
њи ма? Го то во да и не ли чи на чо ве ка!“

Са о ни це су ју ри ле ка се ве ру пре ко ле да и 
за тим не ста ле с ви ди ка.

Те но ћи, је зи ви зву ци ле да ко ји шкри пи и 
та ре се о брод ни су до зво ља ва ли мор на ри-
ма да спа ва ју. У зо ру су ви де ли да их са свих 
стра на окру жу ју гле че ри – а на јед ном од њих, 
на ла зи ле су се дру ге са о ни це с пси ма. Ово га 
пу та је би ло очи глед но да је во зач чо век. Ме-
ђу тим, би ло га је ту жно и по гле да ти она ко 
мр ша вог и го то во смр зну тог, а ве ћи на ње го-
вих па са би ла је мр тва.



10 11

Две го ди не је Вик тор по све тио на у ци. По-
ха ђао је сва ко пре да ва ње, про чи тао све књи ге 
и про вео са те и са те у уни вер зи тет ским ла-
бо ра то ри ја ма. На у чио је све што је мо гао 
од про фе со ра, од то га ка ко крв цир ку ли ше 
те лом до са ста ва ва зду ха ко ји ди ше мо.

Ме ђу тим, на јед но пи та ње ни ко му ни је 
мо гао да ти од го вор, а оно је про га ња ло Вик-
то ра. Шта је тај на са мог жи во та? – же лео је 
да зна. Узео је до дат не ча со ве из ана то ми је и 
по чео да по се ћу је мр тве и оне на са мр ти ка ко 
би по ку шао да схва ти по че му се жи вот раз-
ли ку је од смр ти.Са свог про зо ра, Вик тор Фран кен штајн 

имао је леп по глед на цр ве не кро во-
ве уни вер зи те та у Ин гол шта ту. Али он сам 
био је пре ви ше за о ку пљен књи га ма да би то 
при ме тио.

Вик тор је сту ди рао при род не на у ке, у на ди 
да ће от кри ти тај не људ ског те ла. Од у век је 
са њао ка ко ће до ћи до ва жних от кри ћа. „Свет 
је пун тај ни“, го во рио је. „Ко зна ка квим би смо 
све мо ћи ма мо гли да овла да мо ка да би смо 
са мо зна ли ка ко!“

Друго по гла вље

Ство ри ти жи вот
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С вре ме на на вре ме, Вик тор би кра јич ком 
ока угле дао свој од раз у огле да лу. Мах ни тог 
по гле да и блед, из гле дао је за бри ња ва ју ће, али 
се ни је на то оба зи рао. „Од мо ри ћу се чим ово 
за вр шим“, обе ћа вао је се би. „Не мо гу са да да 
ста нем.“

Јед но га да на, Вик тор је на и шао на чла нак ко ји 
је на пи сао Гал ва ни, ита ли јан ски на уч ник ко ји је 
ус пео на трен да ожи ви бе жи вот ну жа бу и да је 
на ве де да ска че, а све то по мо ћу елек три ци те та.

„Пи там се да ли бих и ја то мо гао да ура-
дим?“, раз ми шљао је он. „Гал ва ни је про из вео 
са мо крат ку вар ни цу жи во та и кре та ња, али 
ако бих имао до вољ но енер ги је – на при мер 
ако ис ко ри стим удар гро ма – да ли бих мо гао 
да за и ста ство рим жи вот? Да ли бих мо гао 
да на пра вим жи во би ће?“ И та ко је по чео да 
спре ма но ви екс пе ри мент.

Вик тор је ме се ци ма пра вио про ра чу не, 
осми шља вао опре му, ме шао хе ми ка ли је, оба-
вљао те сто ве... У јед ној со би на пра вио је ра-
ди о ни цу из ко је је рет ко кад из ла зио, за нет 
гро зни ча вим ра дом до ка сно у ноћ.

То ли ко је био за у зет да го то во ви ше ни је 
ни пи сао ку ћи, ни ти при ме ћи вао сме ну го-
ди шњих до ба. Го ми ла ла су се не про чи та на 
пи сма из Же не ве од ње го ве по ро ди це и при ја-
те ља – ње го ве љу ба ви Ели за бе те, ње го вог оца, 
мла ђег бра та, нај бо љег при ја те ља Хен ри ја...
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Бле сак му ње за па рао је не бо тач но из над 
ку ће и уда рио у жи це ко је је Вик тор на ме стио 
на кро ву. На лет сил не енер ги је спро ве ден је у 
ње го ву опре му, а она је по сла ла вар ни цу жи-
во та у на ка зно ство ре ње на сто лу.

Ње го ве не сра змер но ве ли ке ру ке и но ге се 
тр зну ше. За тим се за чу хри пав и сув удах, а 
мут не жућ ка сте очи за треп та ше и отво ри ше се...

Оп сед нут по слом, Вик тор ни је до зво лио 
да му ишта ста не на пут – чак ни по што ва ње 
пре ма мр тви ма. За екс пе ри мент му је би ло по-
треб но да на пра ви те ло. За то је, ка сно у ноћ, 
тај но по се ћи вао мрач не про сто ри је за се ци ра-
ње и вла жна гро бља и ода тле крао ко сти и ко-
ма де те ла. Од тих је зи вих де ло ва на ме ра вао је 
да са ста ви пот пу но но во ство ре ње.

На по кон, јед не олуј не но вем бар ске но ћи, 
све је би ло спрем но. Тре пе ра ва лам па ба ца ла 
је зло коб не сен ке ко је су ти тра ле по за вр ше-
ном те лу на сто лу. То ство ре ње, упа лих очи ју 
и сме жу ра них уса на, би ло је ужа сно и по гле-
да ти. Ко ма ди на бо ра не зе лен ка сте ко же је два 
да су му по кри ва ли мли та во те ло.
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Оста так но ћи Вик тор је про вео хо да ју ћи 
та мо-амо у та ми, мо кар до го ле ко же од 

ки ше и му чен ноћ ним мо ра ма. Учи ни ло му се 
да ви ди сво ју љу бав Ели за бе ту, али ка да ју је 
за гр лио, ко жа јој је би ла хлад на, а из оде ће су 
јој из ми ле ли цр ви.

Зо ру је до че као оку пан зно јем и оча јан.
„Вик то ре!“, за чуо се не ки по знат глас. 

Окре нуо се – и спа зио свог ста рог при ја те ља 
Хен ри ја.

„Ка ко си?“, упи тао је Хен ри. „Твој отац, 
брат и ја то ли ко смо се за бри ну ли што нам 
ви ше не пи шеш да сам ре шио да до ђем и про-
ве рим је си ли до бро.“

У том ча су, Вик то ру је по ста ло ја сно шта 
је ура дио. Же лео је да ство ри ве ли чан стве но 
но во би ће. Али са да се на ла зио ли цем у ли це 
са жи вим мр тва цем. Ужа сну то је зу рио ис-
пред се бе.

„Ство рио сам чу до ви ште“, про ша пу тао је.
Ство ре ње је ис пу сти ло не ки про му као звук 

на лик го во ру, али га Вик тор ни је раз у мео. 
За тим је ис пру жи ло мли та ву ру ку...

Не мо гав ши ви ше да из др жи, Вик тор је по-
бе гао.

Треће по гла вље

Гро зни ца


