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Једне магловите среде, увече после школе, мала 
вампирица Амелија Зубић седела је у својој соби 
са Лудајом, својом љубимицом бундевом, усред 
страшног нереда. 

– Тмушо! – зачуо се из приземља глас грофице 
Фриволете, Амелијине мајке. – Време је да ве-
жбаш оргуље са Вуууом. Ускоро ћеш полагати 
тест, знаш. 

– Је л’ морам ноћас да вежбам? – одвратила је 
Амелија, која се сва снуждила на помисао да ће 
поново морати да вежба свирање на оргуљама 



иако ју је Бууу, њихов утварни батлер, подучавао 
са огромним жаром. 

– Правим Лудаји леп костим за прославу моје 
рођен-ноћи! 

Лудаја је засквичала и одушевљено се заврте-
ла у месту. 

– Лудајо, није ли то баш узбудљиво? Ускоро ћу 
напунити једанаест месечевих година! – казала 
је Амелија сва озарена док је листала часопис 
Тикве и бундеве. – И још ћемо моју рођен-ноћ 
прославити у стилу, у бундевишту! Ала му и ба-
ука, баш волим бундеве! 

Амелија је више од ичег на свету желела да 
буде бундеволог кад порасте – видела је себе ка-
ко довека проучава бундеве попут Лудаје и бри-
не о њима. 

Амелија је осим тога волела и штошта да пра-
ви, а посебно је волела да прави штошта за Лу-
дају. Вечерас су по поду око ње лежали 



наранџасто-црни материјал, суперлепак од го-
блинских бала и разноврсни прибор за плетење 
паучине. 

Врата собе су се уз шкрипу отворила, а на њи-
ма се најпре указала огромна пунђа грофице 
Фриволете, па тек сама грофица. Кад је угледала 
неред у Амелијиној соби, цикнула је. 

– Амелија, моја грозна брадавичице, па не ви-
ди ти се под собе! 

– То је креативни неред! – одвратила је Амели-
ја нацеривши се. – Види! Правим сунчане наоча-
ре за Лудају и малене лептир-машне. 

Грофица је испустила неки чудан звук. – Аме-
лија Зубић! Као да живиш у гоблинској пећини! 
Вууу те чека у музичкој соби, те поспреми овај 
крш и иди доле да вежбаш оргуље. Брзо, страхо-
тице! 
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Амелији је лице плануло. – Али, мама, сад ће 
моја рођен-ноћ, а нисам до краја прочитала Тикве 
и бундеве! Могу ли само ове недеље да прескочим 
вежбање оргуља? 

– Нипошто, Тмушо! Већ си пропустила вежба-
ње прошле недеље јер си ишла да окопаваш бун-
деве. Свирање оргуља је важно, а часописи о бун-
девама нису! 

Амелија је уздахнула. – Добро, мама, силазим 
за минут – рекла је кад је грофица пошла из собе. 
Понекад је имала осећај да је мама просто не 
разуме. 

– Не брини, Лудајо, направићу ти ја ко-
стим па макар морала цео дан да проб-
дим да га завршим. 



Лудаја је – ХОП! – узбуђено скочила, али је па-
ла на тубу суперлепка и љубичасте гоблинске ба-
ле испрскале су целу Амелијину хаљину. 

– О, не! Пази, Лудајо! – викнула је Амелија и 
погледала у умрљану хаљину. 



Али мала бундева је полетела и скочила на 
Амелијино крило – право у хрпу гоблинских ба-
ла. 

– Јао! – цикнула је Амелија. – Села си право на 
лепак... 

Лудаја је покушала да одскочи са Амелијиног 
крила, али се чврсто залепила за њега. 

Амелија се освртала по соби тражећи сјај – је-
дино што је могло да раствори гоблинске бале – 
али нигде га није видела. 

– Лудајо, морамо да пожуримо – казала је бун-
деви. – Вууу ме чека, а ти си ми се залепила за 
крило... Јој! 

Амелија је покушавала да скине хаљину, али 
јој је то врло тешко ишло због Лудаје, која јој је 
била залепљена спреда. Амелија се одједном на-
шла напола свучена, напола обучена. Лудаја је 
почела успаничено да сквичи и да се њише с 
једне на другу страну не би ли се некако осло-
бодила. 



– Хеј, Лудајо, шта то радиш? – упитала ју је 
Амелија, покушавајући да се извуче из хаљине 
која се упетљала око ње. – Прекини! Пашћу! 

Но мала бундева је, чврсто решена да се осло-
боди, наставила да се њише, па се Амелија тету-
рала по соби као неки слуђени зомби. 

– ЈАО! – вриснула је кад је нагазила на кутији-
цу пуну дугмади и оклизнула се. 

 
Амелија и Лудаја су полетеле и стровалиле се 

на под, а креације са дезеном бундеве разлетеле 
су се по целој соби. 

После неколико секунди на врата је нахрупила 
Амелијина мама. 

– Шта се ове дешава, гробље му пољубим? – по-
викала је загледајући дармар. 

– Ух... објаснићу ти... – стидљиво је одвратила 
Амелија. 

– И шта ти се десило с хаљином? – строго ју је 
питала мајка. 


