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Баш ме занима, јеси ли некад пра -
вила журку у пиџамама? Колико дру -
гарица ти је дошло? На пиџа ма журку
можеш да по зовеш само једну, спе -
 цијалну гошћу, нај бољу другарицу на
при  мер, а можеш и да на пра виш вели -
ку журку с гомилом деце која кам пују
у дневној соби, са врећама за спавање
и јастуцима на све стране! Журке у
пиџамама могу да буду супер провод:
цело вече ћаскате, кикоћете се, гри цка -
те и правите нешто, лаки рате нокте,
изми шљате нове фризуре, слушате
омиљену музику и гледате филмове.
На пиџама журки се изгледа ради све
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и свашта, само се никад не спа ва! По -
не  кад се не смирите до де сет-једа на ест
сати, па чак ни до после поноћи. Зато
није баш нај паметније да за су традан
планирате нешто превише жи вахно!

Уживала сам пишући о пет феноме -
 нал них журки у пиџамама у овој књи -
зи. Дивно сам се проводила док сам
изми шља ла разли читу тему за сваку
журку, опи сивала рођен данске покло -
не и торте. И моја главна ју на киња,
Ружа, жели да на прави журку у пиџа -
мама за свој рођендан – али се и много
брине. Плаши се сусрета нових друга-
рица са Мајом. Маја је њена старија
сестра и дете са посебним по требама.
Са Јасмином ће све сигурно добро про -
ћи, зато што је она много слатка девој -
чица. Ружа би дала све на свету да јој
Јасмина буде најбоља другарица – само
што Јасмина већ има нај бо љу друга -
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рицу, Раду. Та Рада изгледа као шећер -
лема, али је у ствари права опас ница и
потпуно је ужасна према Ружи.

Мислим да сви знамо неког сличног
Ради! Она је у овој књизи испала стра -
шно покварена – али, не брини, на
крају ће јој се десити грозан блам!

Надам се да ће све пиџама журке ко -
је икада будеш правила испа сти фено -
ме нално!

Џеклин Вилсон
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„Погодите шта има ново!” – рекла је Селена.
„Следеће недеље ми је рођендан а мама каже 
да могу да позовем све најбоље другарице на
журку у пиџамама.” 

„Супер идеја!” – рекла је Невена.
„Феноменално”, рекла је Рада.
„Генијално”, рекла је Јасмина.
Ја нисам рекла ништа. Само сам се насме -

шила. Пуна наде.
Нисам била сигурна да ли и ја спадам у Селе -

нине најбоље другарице. Селена и Не вена су нај -
боље другарице.

Рада и Јасмина су најбоље другарице. У овој
новој школи ја још немам најбољу другарицу. 
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Добро, школа није баш нова, зграда је при -
лично стара, има оне старинске завојите сте -
пенице, дугачке углачане ходнике и безброј
учио ница, толико да нису све стале у главну
зграду него су неколико сместили у монтажне
кућице у школском дво ришту. Још ми се поне -
кад деси да залутам и изгубим се. Првог дана у
школи нисам могла да пронађем женски ве-це
па сам читав одмор цупкала и тумарала на око -
ло, све очајнија, док ме Јасмина није про нашла
и одвела у ве-це. Јасмина ми се мнооого сви -
дела. Волела бих кад би ми она била најбоља
другарица.

Само што она већ има најбољу другарицу –
Раду.

О Ради немам баш неко лепо мишљење.
А Селену и Невену готивим. Постале смо

право мало друштванце, нас пет, Селена и
Невена, Јасмина и Рада, и ја. Направиле смо
специјални тајни клуб. Назвале смо га Цве тићи
– због наших имена. Ја сам Ружа. Све се зовемо
по неком цвету. Ја сам то прва при метила. И
тајни клуб је био моја идеја.
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Увек сам желела да будем у неком супер
тајном клубу. То је супер ствар, скоро супер као
кад имаш најбољу другарицу.

Копкало ме је да ли ће на Селениној ро -
ђенданској пиџама журки бити баш само њене
најбоље другарице. Селена је не престано тртља -
ла о својој журки у пиџа мама, те како ће изгл е -
дати, те како зна да неће ни тренути читаве
ноћи.

Невена ју је задиркивала, зато што је једном,
кад је спавала код ње, Селена заспала у де вет и
није се будила до девет сати следећег јутра. Рада
је рекла да она понекад не иде на спавање све до
једанаест-дванаест ноћу, тако да ће она сигурно
остати будна до касно, без бриге. Јас мина је
рекла да се она ових дана увек буди рано, зато
што њен мали брат сваког свак ци јатог дана



почне да кмечи у шест сати и да тражи фла -
шицу с млеком.

И даље нисам проговарала, само сам се сме -
шкала, иако ми није било до тога.

Јасмина ме је погледала. Онда је погледала
Селену.

„Хеј, Селена, и Ружа може да дође, је л’ да?”
„Наравно”, рекла је Селена.
Уста су ми се развукла у осмех док ми скоро

нису заголицала уши.
„Јупи!” – викнула сам.
„Стварно, Ружо!” –

рекла је Рада и исфо -
лирано запу шила уши.
„Про би ми уши.”

„Извини”, рекла сам
– иако ми је није било
жао. Шта ћеш, просто мораш да се трудиш да
се не замериш Ради. Она свима говори шта да
раде. Она је главна.

Чак је покушала да учи Селену шта да ради
на рођеној пиџама журки. „Мораш да набавиш
неки стварно страшан хорор филм, знаш”,
рекла је.
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„Мама ми не дозвољава да гледам стварно
страшне филмове”, рекла је Селена.

„Немој ни да кажеш мами. Просто ћемо са -
чекати док она не оде на спавање, па ћемо
кришом гледати филм у твојој соби”, рекла је
Рада и пућнула, као да је то најпростија ствар
на свету.

„Немам видео у својој соби, само мали теле -
визор”, рекла је Селена.

„Ја чак немам ни свој телевизор”, тешила ју је
Невена. „Ма, није важно, Селена. Хеј, а шта ће
све бити од клопе за твој рођендан?”

Невена воли да клопа. Увек носи велику
таблу чоколаде на одмор. Она поједе осам
коцкица. Селени да три коцкице пошто јој је
она најбоља другарица, али да и Ради, Јасмини
и мени по једну коцкицу. Рада понекад смаже и
ону по следњу коцкицу. Рада се
увек извуче. Извукла би се и
кад би неког убила.

„Мама каже да ћу
има ти велику рођен -
дан ску торту”, рекла је

13



14

Селена. Насмешила се Невени. „Чоколадну
торту!” 

„Немој, боље тражи торту са шлагом, да буде
неког специјалног облика. Такве торте су скроз
кул”, рекла је Рада.

„Пусти Селену да тражи шта она жели. То је
њена пиџама журка”, рекла је Невена.

Рада се намрштила.
„Можемо све да направимо журку у пи џа -

мама за свој рођендан”, брзо се убацила Јасми -
на. „Онда ће свака од нас моћи да изабере каква
ће бити њена пиџама журка. Ако нас пусте.
Моја мама шизи од посла око мог малог брата,
али мислим да ће ме пустити да на правим пи -
џама журку.”

„И мене ће моја”, рекла је Невена.
„Мене мама пушта да радим све што же лим”,

рекла је Рада. „А и тата.”
Ја нисам рекла ништа. Надала сам се да нико

неће приметити. Али су се све окренуле према
мени.

„Је л’ можеш и ти да направиш пиџама жур -
ку, Ружо?” – питала је Јасмина. 
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„Oх, наравно”, збрзала сам, али ми је срце јако
залупало испод нове школске мајице.

Мој рођендан неће скоро, хвала богу.
Ја не могу да направим журку у пиџамама.

Нисам хтела да им кажем зашто. Можда бих
могла да кажем Јасмини. Али нисам хтела да
причам осталима.

Нарочито не Ради.
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