
Чудотворни нож – други део 
 

САДРЖАЈ 
 

1 Мачка и грабова стабла 
 
Мачка се нешто касније окренула. Била је ноћ, имала је свој терен 
да га обиђе и мишеве да их лови. Кренула је преко пута, према 

грмљу с друге стране, одмах испод стабала граба, и тамо стала. Вил 
ју је посматрао; мачка се понашала необично. 
 

2 Међу вештицама 
 

Серафина Пекала, њена двадесет и једна ратница и краљица Рута 
Скади спремале су се за путовање у нови свет, куда ниједна вештица 
још никада није полетела.  

 
 

3 Свет деце 
 

Постоје милиони и милиони светова. Нико не може да изброји 
колико светова има у истом простору, али нико није могао ни да 
пређе из једног света у други док мој отац није начинио мост. 

 
 

4 Трепанација 
 

Још нешто по чему се овај Оксфорд разликовао од њеног било је 
мноштво људи који су врвели по плочницима, улазили и излазили из 
зграда; људи свих врста – жене одевене попут мушкараца, 

Африканци, чак и група Татара који су кротко следили свог вођу, 
сви уредно одевени, с црним кутијама око врата. У први мах их је 

гледала са страхом, јер нису имали даимоне и у њеном свету сматрали би их 
аветима или нечим још горим. Али сви су (а то је било најчудније) изгледали 
сасвим живи. Та бића весело су се кретала као да су људи, па је Лајра морала да 

призна да то вероватно и јесу и да су им даимони у њима самима, као што је и 
Вилов. 
 

5 Авионски папир 
 

Нешто касније, кад се мачка склупчала да спава, Вил је узео шољу 
кафе и зелену кожну мапу за писање и сео на балкон. Кроз прозор је 

допирало довољно светла за читање, а желео је да прегледа папире. 
Није их било много. Као што је и мислио, то су била писма, написана 

на авионском папиру црним мастилом. Ова слова исписао је човек 
ког је толико желео да пронађе; прелазио је прстима по њима, притискао их на 
лице, трудећи се да се приближи суштини свог оца. Онда је почео да чита. 
 

6 Светлећи летачи 
 

Изненада су замахнули крилима и сунули напред, а она полете за 

њима, јашући на струји коју су њихова крила стварала у ваздуху, 
уживајући у додатној брзини и снази свог лета. Летели су кроз ноћ. 

Звезде су кружиле над њима, бледеле и нестајале како се зора 
помаљала с истока. Свет је заблистао кад се појавио сунчев руб, а 



онда су летели плавим небом, кроз чист ваздух, свеж, сладак и влажан. 
 

7 Ролс-ројс 
 

Устала је, спремна да потрчи, и видела велики тамноплави ауто како 
бешумно клизи по плочнику поред ње. Припремила се да јурне у 
било ком правцу, али онда се задњи прозор на колима спустио и 

оданде је провирили лице које је познавала. Возач је носио шиљасту 
капу. Све је у колима било глатко, меко и моћно, а мирис старчеве 

колоњске воде се јако осећао у затвореном простору. Кола сиђоше с плочника и 
кренуше без икаквог шума. 
 

8 Анђеоска кула 
 

Вил задржа дах и крену уз степениште. Било је од поцрнеле 
храстовине, огромно и широко, а степенице су биле углачане попут 

оних камених плоча, сувише тврде да би шкрипнуле. Док су се 
пењали светло је слабило, јер су једино осветљење пружали мали 
дубоки прозори, по један на сваком одморишту. Попели су се један 

спрат, застали и ослушкивали; попели су се на следећи. Ту се човеков глас 
мешао са звуком спорих, ритмичних корака. Допирао је из просторије преко 
пута одморишта, чија су врата била одшкринута.  
 

9 Крађа 
 

Овде ћу да отворим прозор у Чи'гацу и оставићу га отворен, па ћу 

да дођем у Чи'гаци тамо где мислим да је кабинет и тамо да отворим 
прозор у овај свет. Онда ћу да узмем алетиометар из витрине, па ћу 
да затворим прозор и вратим се до овог. Ти остани у овом свету и 

стражари. Чим ме чујеш да те зовем, прођи кроз овај прозор у 
Чи'гацу,  а онда ћу и њега да затворим. У реду? 
 

10 Шаман  
 

На вратима се појавио мршав човек блиставих очију, одевен у крзно 
и кожу. Црна коса била му је прошарана белим, вилица снажно 

истурена, а његов даимон, орао рибар, седео му је на песници и 
посматрао. Старешина се три пута поклонио и повукао, оставивиши 

Лија са шаманом-научником кога је дошао да пронађе. 
 

11 Видиковац 
 

Врата испод мале надстрешнице на стубовима нису била закључана, 
па су утрчали унутра и нашли се у голој округлој просторији с 
неколико кипова богиња у нишама дуж зидова. Из самог средишта 

завојито степениште од кованог гвожђа водило је на спрат. Није 
било кључа да се закључају врата, па су пожурили уз степенице на 

спрат; то је заправо био видиковац, где су људи долазили да се надишу ваздуха 
и посматрају град, једноставан низ отворених лукова који су носили кров. У 
сваком луку био је симс, висок до струка, довољно широк да се на њега 

наслони, а испод њих се кров од наизменично испупчених и удубљених црепова 
ширио у благој косини и завршавао олуком. 
 

12 Језик екрана 
 
 



 
 
 

Јесте ли ви Сенке? Јесмо. 

Јесте ли исто што и Лајрин Прах? Да. 

А је ли то мрачно ткање? Да. 

Мрачно ткање је свесно? Јесте. 

Оно што сам јутрос рекла Оливеру, моја 

идеја о људској еволуцији, да ли је... 

Тачна је. Али мораш да 

поставиш више питања. 

Ум који одговара на ова питања није 

људски, зар не? 

Није. Али људи су одувек 

знали за нас. 

Вас? Има вас више? Небројене милијарде. 

Али шта сте ви? Анђели. 

Анђели су бића Сенке-материје? Бића 

Праха? 
Грађе. Сложености. Да. 

А Сенка-материја је оно што ми зовемо 

духом? 

По ономе што јесмо, дух; по 

ономе што радимо, материја. 

Материја и дух су једно. 

А да ли сте се умешали у људску еволуцију? Јесмо. 

Зашто? Из освете. 
 

13 Æsahættr 
 

Храстова коро, паукова свило, 

маховино земна, траве миришљаве – 
стегните, стисните чврсто,  

држите јако, затворите, 
забравите врата, закључајте капију, 

згусните зид крви, исушите бујицу из ране. 
 

14 Кланац Аламо 
 

Неколико минута лета касније Ли спази најпре светионик, затим 

кривину каменог лукобрана, затим торњеве, куполе и црвеносмеђе 
кровове лепог града око лука, пуног величанствених зграда као што 
је опера у бујном врту и широких булевара с елегантним хотелима, и 

уличица у којима су се расцветале крошње надвијале над засењене 
балконе. Све је личило на игралиште величине града, без иједног учитеља на 
видику; био је то свет деце. Али она нису била сама. Стубови магле – или нечег 

још неухватљивијег од магле – згуснути ваздух... 
 

15 Крволишај 
 

Ако си ти носилац ножа, онда имаш задатак већи од свега што 
можеш да замислиш. Дете... Како су то дозволили? Па, тако мора да 

буде... Спрема се рат, дечаче. Највећи рат до сада. Нешто слично 
догодило се раније, а овог пута мора да победи права страна... Током 

свих хиљада година људске историје имали смо само лажи, 
пропаганду, суровости и обмане. Време је да почнемо испочетка, али овог пута 
исправно... 
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