
Путовање 

Била једном једна девојчица. Она се звала Анђелина. Увек би се питала шта све 

свет крије. Она је много волела природу и увек би ишла у шуму до потока. Поток је био 

јако мали, па би га она прескакала све док није упала у поток. 

Анђелина се пробудила и видела да је на дугачкој трави, али не било где. Она је 

била на летећим острвима. Погледала је око себе и на једном острву је видела чардак. Није 

знала како, одједном плаво-црвена птичица слети на Анђелинину руку и рече: ,,Јеси ли се 

изгубила, мала девојчице?” Она јој одговори: ,,Па, и јесам”. Птичица промрда крила и 

рече јој: ,,Ова димензија се зове Белотопија. Овде било шта да замислиш, оствариће се. 

Зато буди пажљива шта замишљаш”. Девојчица је одмах замислила да на лептирима лети 

до чардака. Она долете са лептирима до чардака и покуца на врата. Нико се није јављао, па 

је девојчица ушла. На њу скочи велики пас са црном и браон длаком. Анђелина се 

уплашила, али ју је смирио неки старији глас: ,,Не брини се. Леси ти неће урадити ништа. 

Она је добар пас”. Док је Леси трчала, старац је помогао девојчици да се смири и упитао 

је: ,,Шта те је довело овде у Белотопију?” Она му одговори ,,Не знам како сам доспела на 

ово чудно место”. Он је поведе у чардак, а девојчица се задиви његовим царством. Чардак 

је био три пута већи унутра него споља. Све тамо је било направљено од драгог камења и 

на старчевом кревету су биле тоне рубина и дијаманата. Дивила се све док није чула 

старца како фркће у брк и говори: ,,Ти мора да си изабрана”. Девојчица збуњено упита: 

,,Изабрана у чему?” Он не рече ништа и само је уведе у собу где је све било направљено 

од вулканског камења. Девојчица га упита ,,Шта се десило овде?” Он њој одговори: 

,,Сваких триста година ватрени змај излази из вулкана и направи ужас. Овог пута је 

направио да се у три дана све претвори у овај ружни материјал вулканског камења”. 

Старац уздахну и рече јој дубљим гласом: ,,Мораш да га зауставиш. Мораш да дођеш до 

плавог земљишта, места рођења воденог змаја. Пробудићеш га из вулкана и 

припитомићеш. Он ће ти помоћи да пронађеш остале змајеве”. Старац је узео чашу за чај и 

сипао је неку врсту чаја и рекао јој је: ,,Ићи ћеш кроз другачије димензије. Сада попиј ово 

и срећно!”. Девојчица попије чај и затвори очи. 

Анђелина је била на кревету у каменој соби. Зачула је гласне кораке и лупање на 

вратима, дум-дум. Она се уплаши, али остане ту где јесте. Стражари у металним оделима 



су ушли и рекли: ,,Добро јутро, ваздушна принцезо. Дођите с нама да доручкујете”. Док је 

силазила ходником видела је хијероглифе ваздуха и народа различитих елемената. Када је 

дошла до стола који је био огроман, видела је малог дечака који је носио изношену зелену 

одећу. Анђелина му довикну: ,,Седи!” Он је послуша и одмах седе. Она је морала да зна 

шта се дешава, па га упита: ,,Шта значе сви ови хијероглифи ваздуха и сви ови цртежи?” 

Он њој одговори: ,,Ви не знате, поштована принцезо? Ви сте владарка ваздушног народа, 

али овде у нашем свету живи много других народа.” Она га упита: ,,Који су то народи?” 

Дечак јој још јасније рече: ,,Сваки народ има своју супротност, то су: вода и ватра, светло 

и тама, ваздух и земља. Тренутно су сви у рату зато што су сви једни другима убили 

змајеве. Једино водени и ватрени су остали живи.” Девојчица му се захвали на 

информацијама. У том тренутку је и доручак стигао. Батлер је Анђелини донео храну, а 

дечаку није. Она му је рекла: ,,Дајте и њему храну!” Батлер је потрчао до дечака и дао му 

јело. После богатог доручка изашли су напоље. Кад их је народ светлости видео, поклонио 

им се јер су се народ ваздуха и светлости подржавали. 

Одједном, народ таме и воде је напао народ ваздуха и светлости. Дечак и Анђелина 

су побегли. Сакрили су се у малом руднику. Ту јој је дечак рекао: ,,Ја морам да ти нешто 

кажем. Ја сам из народа земље”. Девојчица му је одговорила: ,,Нема везе. Ја те волим 

таквог какав јеси”. Дечак се постидео. Одједном се чула јака вика. ,,Принцезо, где сте?” 

Када је то девојчица чула, знала је шта треба да ураде. Изашли су брзо напоље и дошли до 

неке плаве траве. Када је девојчица видела плави вулкан пун воде, кренула је да трчи ка 

њему, а дечак ју је пратио. Попели су се на врх вулкана. Унутра је на дну било нешто 

светло. Девојчица је рекла наглас: ,,То је водени змај. Хајде, морамо да скочимо”. Таман 

кад је хтела да скочи, дечак ју је зауставио и рекао: ,,Јеси ли ти нормална? Бићеш спржена 

као онај кромпир што смо јели за доручак”. Она је размишљала како да уђе унутра, па је 

узела један камен и бацила у вулкан пун вреле воде. Одједном је змај изашао из воде. Када 

су га видели, кренули су да беже. Змај је ухватио девојчицу и угурао је у ћошак. Само је 

спустио главу, а она и дечак су сели на змаја. Летели су великом брзином па су стигли до 

вулкана ватреног змаја за минут. Кад су дошли, змај је био у вулкану. Чим је водени змај 

видео тај вулкан, ушао је у њега и кренуо је да баца воду и тако су се провукли кроз лаву. 

Када су дошли до краја, били су на неком чудном подземном месту. Ту су били симболи 

ватре и онда је девојчица схватила да је народ ватре овде. Угледали су све змајеве у 



ланцима и једино је ватрени био слободан. Ту их је чекала армија ватреног народа. Три 

хероја су заједно поразили све војнике. Ослободили су све змајеве, а када су опколили 

ватреног краља, заробили су га. 

Нови ватрени змај се родио дупло бољи од прошлог. Сви су се вратили у њихово 

царство, а рат је престао. Сва царства су добила назад њихове змајеве, а народ ватре се 

обновио. На крају, сва царства су заборавила на њихову прошлост. Анђелина се вратила 

код старца са дечаком. Када су дошли до чардака, видели су да је скоро све било 

вулкански камен. Видели су скамењеног старца. Сви народи су дошли са змајевима и 

захвалили су се девојчици и дечаку. Направили су нови замак, а змајеви су сав тај 

вулкански камен склонили. Анђелина је загрлила старца, који се ослободио уз помоћ 

змајева. Када је видео замак, плакао је од среће. Дошли су му неки пријатељи у 

Белотопију. Неки народи су дошли да живе на осталим острвима. Дечак и Анђелина су 

замислили да су заједно у Анђелинином свету. Поздравили су њихове пријатеље и отишли 

су. Нашли су се код речице и започели су нови живот. Заједно су живели срећно до краја 

живота. 



 


