
Северна светлост 
 

САДРЖАЈ 
 

Део први: Оксфорд 
 

 

1 Боца токајца 
 

Лајра и њен даимон ишли су замраченом Двораном, пазећи да се 

држе скраја како их не би видели из кухиње. Три велика стола 
дуж Дворане већ су била постављена; прибор и чаше хватали су 
оскудну светлост која је у одају допирала, а дугачке клупе биле су 

извучене и спремне за госте. Портрети некадашњих Управника 
висили су у помрчини високо на зидовима. Лајра приђе 

платформи, осврну се према кухињским вратима и, не видевши 
никога, попе се до Високог стола. Места за овим столом била су украшена 
златом, а не сребром, а четрнаест седишта нису била храстове клупе, него 

столице од махагонија са сомотским јастуцима.  
 

2 Замисао Севера 
 

Пришао је Капелану, отворивиши тако Лајри несметан поглед на 
Управниково лице. Било је безизразно, али даимон на његовом 

рамену је стресао перје и немирно се премештао с ноге на ногу. 
Лорд Асријел је већ загосподарио просторијом, иако је добро 
пазио да буде учтив према Управнику на његовој територији, било 

је јасно где је моћ. 
 

3 Лајрин Џордан 
 

Колеџ Џордан био је најугледнији и најбогатији међу свим 
колеџима Оксфорда. Био је вероватно и највећи, али то нико није 

знао засигурно. Зграде, груписане око три неправилна 
правоугаоника, потицале су из разних периода, од средњег века 
до средине осамнаестог столећа. Колеџ је растао без плана, део по 

део, прошлост и садашњост преклапале су се на сваком кораку, а 
крајњи утисак била је неуређена и запуштена величина. Неки 

делови су стално претили да се сруше, тако да су припадници већ пет 
генерација породице Парсло радили пуно радно време у Колеџу као тесари и 
зидари.  

 

4 Алетиометар 
 
Према Научницама Лајра је осећала уобичајени џордановски 

презир: таква бића постоје, али њих, јаднице, човек не може да 
схвати озбиљније од животиња одевених за представу. С друге 

стране, госпођа Коултер уопште није личила на Научнице које је 
Лајра видела; свакако не на друге две гошће, озбиљне старије 



даме. Лајра је поставила ово питање надајући се одречном одговору, јер госпођа 
Коултер је зрачила таквим сјајем да је Лајра била очарана. Није могла да скине 

поглед с ње. 
 

5 Забава 
 

Следећих дана Лајра је свуда ишла са госпођом Коултер, готово 
као да јој је даимон. Госпођа Коултер је познавала врло много 
људи и састајала се с њима на различитим местима. У паузама 

између ових обавеза госпођа Коултер би је поучавала основама 
географије и математике. У Лајрином знању било је великих 

празнина, као на карти света коју су својски изгризли мишеви. 
 

6 Рибарске мреже 
 

Кад би само познавала Лондон онако као што је познавала 
Оксфорд! Онда би знала које улице треба да избегне, где може да 
дође до мало хране или, што би било најбоље, на која врата да 

закуца и пронађе уточиште. У тој хладној ноћи мрачни пролази 
унаоколо врвели су животом и тајним кретањем, а она их није 

познавала. 
 

7 Џон Фаа 
 

Човек који је остао на ногама имао је седамдесетак година, али 
био је висок, снажног врата и мишићав. Носио је једноставан 
платнени капутић и карирану кошуљу, као и већина Цингара; 

није имао никаквог обележја осим што је зрачио снагом и 
ауторитетом. Даимон овог човека, врана, личио је на 

Управниковог гаврана.  
 

8 Осујећеност 
 

Лајра је морала да се прилагоди новој причи о себи, а то није 
могла за само један дан. Да види лорда Асријела као свог оца 
била је једна ствар, али да прихвати госпођу Коултер као своју 

мајку није јој било ни изблиза тако лако. Пре месец-два би се 
томе радовала, наравно. Знала је то и била је збуњена. 

 

9 Уходе 
 
Човек коме је највише желела да помогне био је Бенџамин де 

Рајтер, ухода. Али он се искрао рано ујутру после другог Скупа 
и, наравно, нико није знао куда је отишао ни када ће се 
вратити. У његовом одсуству Лајра се прилепила за Оца Корама. 

 
 

 
 
 

 



Део други: Болвангар 
 

10 Конзул и медвед 
 

Сутрадан је објаснио своју замисао Оцу Кораму и Лајри, којој је 
морска болест мало попустила. Сунце је весело сијало, а зелени 
таласи су налетали на прамац брода и размицали се урешени 

белим тракама пене. Напољу, на палуби, где је дувао поветарац 
и површина мора се цела светлуцала од сунца и покрета, готово 
да јој уопште није било мука, а сада, кад је Панталаимон открио 

како је дивно бити галеб или морска ласта, Лајра је била 
превише обузета његовом радошћу да би се ваљала у јадима девојчице с копна.  

 

11 Оклоп 
 
Легла је и мислила на дивљег моћног медведа, на нехајан начин 

на који је пио своје жестоко пиће и на његову усамљеност у 
прљавштини испод надстрешнице. Колико је другачије бити 
човек, имати даимона с којим увек може да се разговара!  

 

 
12 Изгубљени дечак 
 

Малени дечак се склупчао поред дрвене сушилице на којој су 
висили редови и редови очишћених риба крутих као даска. 
Стезао је комад рибе као што је Лајра стезала Панталаимона, 

обема рукама, чврсто, уз срце; али то је било све што је имао, 
само комад сушене рибе. Уопште није имао даимона. Глодари су 
га одсекли. То је била интерцизија, а ово је било ампутирано дете. 

 

13 Мачевање 
 

Њен први порив био је да се окрене и побегне, или да поврати. 
Људско биће без даимона личило је на човека без лица или на 
неког с расеченим ребрима и ишчупаним срцем, било је то 

нешто неприродно и сабласно што припада свету ноћних 
утвара, а не свету јаве и разума. 
 

 
14 Светла Болвангара 

 
Колико је сестра Клара показивала занимања, Болвангар је 

могао да се налази на периферији Лондона, а деца су могла да 
стижу сваки час. Њен живахни уредни мали даимон каскао јој је 

за петама, жустар и безбојан попут ње саме. 
 
 

 
 

 
 



15 Кавези за даимоне 
 
У низу стаклених кавеза на полицама дуж зидова били су 
даимони ампутиране деце; духовима сличне прилике мачака, 

птица, пацова и других створења, свака пренеражена, 
престрављена и бледа попут дима. 

 
 

16 Сребрна гиљотина 
 

Лајра је сада схватила, ако није раније, да је сав њен страх 

усмерен ка госпођи Коултер као што је игла компаса усмерена ка 
северу. Са свим другим стварима које је видела, чак и са језивом 
суровошћу одсецања, могла је да се бори, али сама помисао на то 

љупко лице, на тај нежни глас, на слику тог веселог златног 
мајмуна, била је довољна да јој се стегне стомак, да је обузму 

бледило и мучнина. 
 

17 Вештице 
 

И заиста, то су биле оне: узлепршане елегантне црне прилике 
летеле су по небу уз сиктање и шибање ваздуха кроз иглице 
грана бисерног бора на којима су летеле. Летеле су хитро, без 

икаквог напора, нагоре, према балону, нагињући се понекад у 
страну да би држале права. Једна од њих, луконоша која је 

спасла Лајру од госпође Коултер, била је млада – млађа од 
госпође Коултер, и лепа, јасних зелених очију, одевена као и све вештице у 
траке црне свиле, али без крзна, без рукавица и капуљаче. Чинило се да уопште 

не осећа хладноћу. Око чела је имала једноставан венчић ситних црвених 
цветова. 
 

Део трећи: Свалбард 
 

18 Магла и лед 
 

Сви смо ми поданици усуда. Али морамо да се понашамо као да 
нисмо, иначе бисмо очајавали или умрли. Има једно чудновато 
пророчанство о овом детету; њена је судбина да учини крај 

судбини. Али она то мора да учини не знајући шта чини, као да 
то извире из њене природе, а не из њеног усуда. Ако јој се каже 

шта мора да уради, све ће пропасти; смрт ће косити по свим 
световима, очај ће тријумфовати заувек. Васионе ће постати само међусобно 
испреплетени механизми, слепи и без мисли, осећања, живота... 

 

19 Заробљеништво 
 
Било је потпуно мрачно, али Панталаимон је постао свитац и 
бацао је слабу светлост око њих. Били су у уској ћелији; по 

зидовима је цурила влага, а од намештаја су имали камену 
клупу. У најдаљем углу лежала је гомила крпа за коју је Лајра 
претпоставила да је постеља. То је било све. 



 
 

20 Без милости 
 

Почињала је да схвата да је такво преовлађујуће расположење на 
двору. Нису били сигурни ко су и шта су. Нису били налик Јореку 

Бирнисону, чисти, самопоуздани и савршени. Над њима је стално 
висила сенка несигурности док су се згледали и посматрали 
Јофура. А гледали су и њу, с нескривеном радозналошћу. 

 

21 Добродошлица лорда Асријела 
 

Као прво, рекао је, медведи Свалбарда сматрали су да се лорд 

Асријел не разликује од других политичара, краљева или твораца 
невоља који су прогнани на њихово суморно оствро. Ти 

затвореници су били важни, иначе би их убили њихови људи, 
могли су једног дана да постану драгоцени за медведе, ако се 
политичка срећа преокрене и они поново дођу на власт у својим 

земљама. Зато се медведима могло исплатити да с њима поступају обзирно и с 
поштовањем. Зато је лорд Асријел добио услове ни горе ни боље од стотина 

других изгнаника. 
 

22 Издајство 
 

Устала је из кревета и посегла за одећом, а онда се изненада 
срушила; захватио ју је ужасан крик очаја. Она га је испуштала, 
али био је већи од ње; чинило се као да очај испушта њу. Јер, 

сетила се речи свог оца: енергија која повезује особу и даимона је 
изузетно снажна; а за премошћавање јаза између светова 

потребна је невероватна експлозија енергије... 
 

23 Мост ка звездама 
 

Месец је већ зашао и небо на југу је било сасвим мрачно, иако су 
на њему, попут дијаманата на сомоту, сијали милиони звезда. Али 

засењивала их је Аурора; засењивала их је стотинама пута јача. 
Лајра је никад није видела тако сјајну и драматичну; са сваким 
дрхтајем и трзајем преко неба су плесала нова светлосна чудеса. А 

иза тог несталног светлосног вела други свет, тај сунцем обасјани 
град, стајао је јасан и чврст. 

 

Крај прве књиге 


