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На обали, где Хуго живи,
клима се мења.

Он и његова породица обављају веома 
важан задатак и ни урагани ни
вулкани их у томе не могу спречити.

Упознајте Хугову велику породицу
и све луде комшије,
од леденог доба до данас!

Књига за све које занима екологија.
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6 Модерни живот

Један од најважнијих задатака породице
јесте да људе држи на оку.
– Зашто? Па, људи ваљда немају
везе с климом? – пита комшија.

Комшија не зна да су на почетку људи утицали
на климу, а да тога нису били свесни.
Нису схватали да њихове фабрике
и све дрвеће које сагоревају ствара топлоту.
Како се повећавао број људи на свету,
тако се спаљивало све више шума.

Кад отопли, лед се топи и ниво мора расте.
И време постаје нестабилно.
Раније је за промене требало више времена,
али сада се све много брже мења.

Кад су животиње и људи почели да умиру у
шуми, породица је схватила да се нешто дешава.
Комшија то није разумео.
Мислио је да је поново избила нека епидемија.
– Морамо да ступимо у контакт
са рођацима у свету –
рекла је узнемирена породица.
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– Они сигурно могу да нам објасне о чему се ради.
Мора да је нешто што се дешава у целом свету.
Породица је питала рођаке
и добила одговор који је све уплашио.
Шума је на неким местима почела да умире.
Други више нису ни имали шума,
јер су све биле посечене.
– Дрвеће се шаље у пилане – рекли су рођаци.

– Наша шума је посечена због дрвне грађе –
рекли су други рођаци.
– Људима треба више грађе него раније.
– Наша шума је уништена,
јер људи копају руднике у земљи –
обавестили су нас неки рођаци.

– Морамо да сазнамо више о људима –
рекао је чика Хуг. – Још увек не знамо све.
Шта они стварно раде?
Не могу да верујем да је толико лоше.
Чика Хуг је питао више рођака
и добио још злослутније одговоре.

– Овде граде фабрике –
рекли су рођаци из градова.
– Град је постао огроман,
а фабрике су у центру.
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Бљују дим и чађ.
Знојимо се у граду,
зато што су дим и чађ попут покривача
над нашим главама.
Тешко нам је да дишемо.
– Тешко то можемо да преживимо –
рекли су нам рођаци са села.
– Време је и овде лоше.
Топло је, а зима је блага. Киша превише пада.

– Хоћемо да се преселимо негде
где је време стабилније.
Доста нам је олуја и температуре која се све
време мења – поручили су други рођаци.
– Али земља је почела да се одмрзава
и усеви добро расту.
Има много мишева и волухарица,
које се хране житарицама.

– Време је прилично ужасно,
стално киша и поплаве –
рекла је једна грана рођака.
– Реке су набујале.
Море као да нам се приближава кући.
Поред тога, чини нам се да је вода горка.

– Ма, само умишљају – рекао је чика Хуг.
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– Шума се мења – напоменула је породица.
– Више не једемо исто као раније.
Сада расте друго дрвеће,
а многе животиње су нестале.
– Где ћемо да се преселимо? –
питала је Хугова сестра.
– Нигде – одговорила је породица.
– Морамо да останемо овде и сакупимо
све податке до којих можемо да дођемо.
Нико не зна како фабрике утичу на климу.
Кад сазнамо довољно,
моћи ћемо да донесемо добру одлуку.

– Само да у међувремену не умремо
од глади – промрмљао је чика Хуг.
– Досад смо преживели –
одговорила је породица умирујуће.
– Увек нађемо добро решење,
само кад знамо с чим имамо посла.
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