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При ре ди ла Су за на Деј вид сон

Илу стро ва ла Ке ти Па мент

Је зич ки са вет ник: Али сон Ке ли,
Уни вер зи тет Ро у хемп то н

Пре ве ли
Ива и Ни ко ла Пај ван чић



Са др жај 

Пр во по гла вље
То мо ве не во ље по чи њу

Дру го по гла вље
До ла зак у па ла ту

Тре ће по гла вље
Краљ је мр тав

Че твр то по гла вље
Том је краљ

Пе то по гла вље 
Дан кру ни са ња

„За пи са ћу ову при чу она ко као што сам је чуо 
од чо ве ка ко ји ју је чуо од свог оца, ко ји ју је чуо 

од СВОГ оца, ко ји ју је је чуо од СВОГ оца, и 
та ко све д а ље и да ље, пре ви ше од три ста го-
ди на. То је мо жда исто ри ја, а мо жда је са мо 
ле генда. Мо жда се за и ста де си ло, а мо жда и 

ни је: ме ђу тим, сва ка ко је МО ГЛО да се де си.“
Марк Твен

 

7

16

28

43

 
53

На слов ори ги на ла
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Том Кен ти је ву као но ге 
ка да је за ма као за угао на 
Ка ља вом вен цу 

Пр во по гла вље

То мо ве не во ље по чи њу
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„Чи тав дан про сја че ња, а не ма ни 
па ре“, за ре жао је ње гов отац. За мах-
нуо је на То ма и гур нуо га у ћо шак.

„На“, про ша пу та ла је мај ка ка да се 
при кра ла и кри шом тут ну ла То му 
ба ја ту ко ри цу хле ба.

Из ку ћа су се ши ри ли гад ни ми ри-
си, а одр па на де ца су тр ча ла и ври-
шта ла на све стра не. Том се по пео 
сте пе ни ца ма у со бу на дру гом спра-
ту и отво рио вра та.

„Је си ли до нео не ки но вац?“, упи-
тао га је отац чим га је ви део.

Том је ис пру жио пра зне ру ке и од-
мах нуо гла вом.
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По што се про бу дио на хлад-
ној све тло сти да на, смрад со бе 
у ко јој су жи ве ли чи нио му се 
го ри не го ика да ра ни је.

Док је тог ју тра хо дао ули ца ма 
Лон до на, Том је из све сна ге по ку-
ша вао да не ми сли на тај жи вот и да 
уме сто то га жи ви у сво јим сно ви ма.

Том је под из ли за ним ће бе том 
гриц као хлеб, а он да је по ку шао да 
за спи. Али гла ва и но ге су га то ли ко 
бо ле ле да ни је мо гао ока да скло пи.

На кра ју су ипак То мо ве ми сли по-
че ле да леб де ка зе мљи сно ва. Та мо 
је ње гов дом био па ла та, а он је био 
кра ље вић, окру жен му зи ком и рас-
ко ши.


