
                                                                     Mračna istina 

 

          Kada je Marko imao deset godina, njegova majka je poginula. Niko ne zna kako, jedino 

se zna da je bila ubijena. Od tada Marko živi sa ocem, koji je mnogo loše počeo da se ponaša 

prema Marku. U svojoj trinaestoj godini Marko počinje da sumnja da mu je otac kriminalac i 

da ubija ljude za pare. Ako nastavite da čitate ovu priču saznaćete da li je to istina.                                      

          Jednog dana kad se Marko vratio iz škole imao je šta da vidi. Njegov otac je 

sedeo na krevetu sa nekom ženom. Nije znao ko je ta žena, ali ga je baš zanimalo. 

Marko je bio veoma radoznao i voleo je da upoznaje mnoge ljude, ali nije imao puno 

prijatelja zato što mu otac nije dozvoljavao da se druži sa drugom decom. Zaboravio 

sam da napomenem da mun se otac zvao Ivan. Ivan je rekao Marku da je ta žena sa 

kojom je sedeo njegova prijateljica sa posla. Posle toga su Ivan i njegova prijateljica 

ušli u Ivanovu sobu, u koju Marko nikad nije ušao. Marko je žarko želeo da vidi šta 

oni rade, ali pošto su se zaključali, nije mogao. Možda nije mogao da ih vidi, ali je 

mogao da ih čuje. Čuo je da je otac spomenuo neku pljačku banke. Posle nekog 

vremena oni su izašli iz sobe, a Marko je čuo da se prijateljica njegovog oca zove 

Jelena. Ivan i Jelena su ubrzo izašli iz kuće, a Marko je brzo ušao u Ivanovu sobu. 

Njegova najveća želja je bila da sazna šta se tamo krije. Počeo je da otvara svaku fioku 

koja je bila u sobi. Ispod kreveta u toj sobi se nalazio neki ključ. Marko ga je brzo 

uzeo. Posle nekog vremena, on je otkrio da je to ključ od nekih malih vrata u toj sobi. 

Kad je otključao ta vrata, video je neki tajni tunel koji nekud vodi. Odlučio je da vidi 

šta se krije u tom tunelu. Dok se kretao kroz taj tunel, počela je polako da ga hvata 

jeza. Kad je stigao do kraja tunela, shvatio je da tunel vodi do neke čudne sobe u kojoj 

je na stolu zatekao: pištolj, gomilu droge i dnevnik njegove mame. Pored gomile droge 

stajao je papir na kome piše da Jelena, Ivanova prijateljica sa posla, treba svu tu drogu 

da proda. Tada je Marko shvatio da je Jelena narko diler i da mu je otac verovatno 

neki zločinac. Zatim je Marko otvorio dnevnik svoje mame, u kojem je video da piše 

da Ivan treba da se sastane sa Jelenom na današnji dan i da trebaju da odrade neka 

važna posla. Marko je hteo da nastavi da viri u Ivanove stvari, ali se plašio da se on ne 

vrati, pa je sve vratio na svoje mesto i brzo istrčao iz Ivanove sobe pre nego što se on 

vratio kući. Kad se vratio, nosio je ogroman džak pun para, i bio je srećan. Posle 

nekog vremena se razbesneo zato što je zaboravio da zaključa vrata od svoje sobe. 

Sledećeg dana kad je Marko došao u školu, svi njegovi drugovi su pričali o nekoj 

pljački banke koja se dogodila prethodnog dana. Bila je ukradena gomila novca. 

Marku je to bilo veoma čudno, pošto je tog dana čuo kako njegov otac priča o nekoj 

pljački banke, i bilo mu je čudno kad se njegov otac vratio kući sa gomilom para u 

džaku. Bio je siguran da mu je otac zločinac, ali ne sto posto. Da li je to istina, to ga je 

najviše zanimalo. Kad se Marku završio poslednji čas, on je ispričao celu priču o 

njegovom ocu svojim najboljim drugovima Stefanu i Kosti. Stefan i Kosta su bili sto 

posto sigurni da je Ivan zločinac. Kad su oni izašli iz škole, čuli su da neko poziva 

upomoć. Čuli su da se to neka devojčica dere u jednoj slepoj ulici blizu njihove škole. 

Munjevito su potrčali tamo i kad su stigli, videli su neku ženu kako je uperila pištolj u 



neku devojčicu i pretila da će da je ubije. Iako je ona nosila periku, Marko je 

prepoznao ženu sa pištoljem iz prve. To je bila Jelena. Dečaci nisu znali šta da rade, 

sve dok nisu odlučili da Stefan, koji je najbrži od njih trojice, ode i pozove pomoć. 

Marko i Kosta su ostali da pomognu devojčici. Dogovorili su se da Marko ostane 

sakriven, a da Kosta priđe Jeleni i da pokuša nešto tu da uradi. Kosta se šunjao ka njoj 

najtiše što je mogao, ali ga je ona ubrzo primetila. Okrenula se i brzo pogodila Kostu 

metkom u nogu. Kosta je pao na zemlju plačući na sav glas. Za to vreme je Marko 

pronašao neki veliki kamen u blizini. Kad je Kosta pao na zemlju, Marko je tim 

kamenom gađao Jelenu i pogodio je u ruku. U tom trenutku pištolj joj je ispao iz ruke, 

a Marko je u tom trenutku potrčao ka njoj i zgrabio pištolj. Tačno u tom trenutku je 

Stefan naišao sa još dvojicom odraslih čoveka, od kojih je jedan držao Jelenu da ne 

pobegne, a drugi pozvao policiju. Stefan je pozvao hitnu pomoć da pomogne Kosti 

oko noge. Marko nije mogao da čeka policiju, pošto je morao da ode kući još petnaest 

minuta ranije. Kad je došao kući, Ivan ga je dočekao ljutit. Grdio ga je zato što nije 

došao kući u zakazano vreme. Marko je rekao ocu da je kasnio kući zato što je morao 

da radi neki referat posle škole sa Stefanom i Kostom. Ivan ga je i dalje grdio, čak ga 

je i udario nekoliko puta. Takođe mu je rekao da sme da radi referate samo kod sebe 

kući. Celog tog dana Marko se plašio da Ivan ne sazna priču da je Jelena verovatno u 

zatvoru. Ivan je veći deo dana proveo gledajući televiziju. Negde oko osam sati uveče 

na vestima su rekli da je Jelena u zatvoru i da su neka deca spasila život devojčici koju 

je Jelena htela da ubije. Ivan je tada bio jako besan. Malo mu je falilo da počne da bije 

Marka. Sledečeg dana u školi Marka je školski psiholog zamolio da mu ispriča celu 

priču. Marko mu je ispričao sve šta se dogodilo,pored toga mu je rekao da sumnja da 

je njegov otac zločinac i da je njegov otac zločinac. Psiholog je rekao da mora smesta 

da pozove policiju, a da Marko treba brzo da se vrati kući, da ga ne bi otac tukao. Kad 

se Marko vratio kući, Ivana nije bilo. Marko je hteo bolje da istraži tajnu sobu u 

njegovoj kući. Pošto je Ivan bio mnogo ljut, zaboravio je da zaključa svoju sobu. 

Marko je brzo ušao unutra i počeo da je istražuje. Nakon par minuta Marku je 

zazvonio fiksni telefon, koji se nalazio u Ivanovoj sobi. Marko se javio. Zvao je 

školski psiholog. Marko je razgovarao sa njim neko vreme. Psiholog mu je rekao da je 

policija na putu do njegove kuće. Marko je bio presrećan zbog toga, ali je nastavio da 

istražuje Ivanovu sobu. U tajnoj sobi je pronašao ključ od nekog metalnog sefa u toj 

sobi. Kad je Marko otvorio sef, unutra je našao Ivanov dnevnik, u kom je pisalo da 

treba da ubije neke ljude da bi dobio pare. Tada je Marko saznao da je Ivan plaćeni 

ubica i da je on ubio Ivanovu majku. Posle nekog vremena Ivan se vratio kući. Kad je 

zatekao tajnu sobu otljučanu, bio ljut ko paprika. Hteo je da ubije Marka po svaku 

cenu. Marko je izašao iz tunela koji vodi do tajne sobe. Kad je video Ivana ispred, 

počeo je da se dere od straha i da plače. Ivan ga je udarao, ali je Marko trpeo udarce 

koliko je mogao. U jednom momentu tri policijajca su upala u stan i zatekla Ivana 

kako udara Marka. Policajci su brzo zaustavili Ivana i pitali Marka šta se dogodilo. 

Marko im je sve ispričao, čak im je pokazao i Ivanov dnevnik u kom su pisali svi 

zločini koje je Ivan počinio. Dva policajca su odvela Ivana sa sobom, a jedan od njih 

je nastavio da priča sa Markom. Marku je sve bilo jasno, samo mu nije bilo jasno zašto 

je Ivan čuvao dnevnik njegove mame. Marko je sa policajcem čitao mamin dnevnik. U 



njemu je video listu obaveza Koju Ivan mora da obavi. Tada je shvatio da ga Ivan 

koristi kao podsetnik.Takođe je video da u dnevniku pišu osnovni podaci o Markovom 

ujaku. Policajac  je Marka odveo kod ujaka, gde je Marko nastavio da živi. Njegov 

ujak je bio dobar čovek, pa je on srećno živeo, stekao je puno novih prijatelja i 

upoznao je devojčicu koju je Jelena pokušala da ubije. Ona mu je, pored Stefana i 

Koste, bila najbolji prijatelj. 

          Marko je konačno saznao istinu o njegovom ocu, koja je stvarno mračna. Iako je 

istina o njegovom ocu bila mračna, njegov život je posle toga bio svetao. Nadam se da 

niko neće proći kroz isto što je Marko prošao.            
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