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За Иолу и Амани –
моје вољене виле звезданог праха.

П О ГЛ А В Љ Е

Један
Пун месец сијао је на небу и своје
сребрнкасте зраке пролио је преко опалог
лишћа које је лежало на пропланку.
Скочивши са храста, сива веверица
скакутала је преко траве. Изненада се
зауставила и истог тренутка је подигла
поглед јер су се три девојчице обрушавалe
одозго уз смех и галаму.
„Имам те!“, рекла је Луси Еванс
скоро без даха када је врховима прстију
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ухватила Фејину плаву хаљину. Дуга
кестењастобраон коса вијорила јој се док
је летела ка Ели. „Имам и тебе!“, рекла
је, а Ела је у исто време цикнула јер није
успела да се склони.
Луси је лебдела у ваздуху, a златна
хаљина јој се пресијавала на месечини.
„Где је Алегра?“, упитала је.
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Ваздух је благо затреперио када се
њена најбоља другарица, Алегра Гринвуд,
изненада појавила тачно иза ње: „Ево ме!“
„Вараш!“, побунила се Ела. „Нисмо
рекле да је камуфлирање дозвољено,
Алегра“.
Алегра је забацила своје плаве локне:
„Нисмо рекле ни да није!“
Видевши своју шансу, Луси је полетела
ка Алегри. „Ухваћена!“, узвикнула је
додирнувши Алегрину сребрну хаљину.
Алегра се насмејала: „У реду, ухватила
си ме. Ко је следећи?“
„Боље је да се бацимо на посао који
нас чека“, рекла је Феј и слетела на
земљу. „Биће потребно урадити много
тога на овом пропланку како бисмо га
припремиле за зиму“.
Луси јој се придружила. Гране стабала
биле су скоро голе, а земља је била
прекривена лишћем. Када је открила да
је вила звезданог праха, гране су биле
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тек олистале и птице су свијале гнезда
у крошњама. Делује невероватно да до
пре само седам месеци никада није била
чула за виле звезданог праха. Алегра је
та која јој се испричала све о том свету.
Она јој је објаснила да сваки човек у
себи носи звездани прах, али да постоје
посебни људи који га имају више од
других. Ти људи, рекла је Алегра Луси,
имају способност да се претворе у виле
звезданог праха када падне ноћ – али
само ако истински верују у магију.
Откако је открила да је вила звезданог
праха, Луси сваке вечери лети у шуму
како би се нашла са другим вилама. Док
је у шуми, она заједно са другим вилама
звезданог праха води рачуна о свету
природе, брине о биљкама и животињама
и исправља штету коју су немарни људи
нанели природи. Како би тако нешто
извеле, виле звазданог праха поседују
магичне моћи.
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Веверица је доскакутала до Луси. Она
је чучнула. „Здраво, малена“, рекла јој је
благим гласом.
Веверица је стајала испред ње. У
погледу јој се видело да је знатижељна,
али не и уплашена.
Луси се насмешила. Једна од најбољих
ствари у вези са тим што је вила
звезданог праха јесте то што може да
се приближи дивљим животињама у
шуми. Неке моћне виле могу чак и да
разговарају са животињама. Луси жарко
жели да постане толико моћна. Можда
једног дана, помислила је бацајући
поглед на звезде.
Магија као да се пресијавала и
светлуцала преко ноћног неба. Луси се
исправила и осетила је талас узбуђења
при помисли на употребу магије.
„Хајдете, вас две“, довикнула је Алегри
и Ели, које су се и даље расправљале
око тога да ли је камуфлирање, још
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једна врста магије звезданог праха која
омогућава вилама да наизглед нестану
тако што се стопе са околином, дозвољено
у игри шугице. „Феј има право – боље је
да почнемо да радимо“.
„Шта ћемо прво?“, упитала је Феј
након што су Алегра и Ела слетеле. Она
је била најситнија од четири девојчице и
подсећала је на шумску вилу због своје
плаве кратко ошишане косе и срцоликог

