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Sadr`aj

Na sedam draguqa  vatrenoga sjaja
{to tope na dvorcu sad zidove ledne 

Svoje zlobne ~ini baci}u ba{ sada
^arolije wine da se skriju, bedne. 

Vile neka lete na sve strane sveta
Da draguqe  na|u i sebi ih vrate

Al' ja ve} otposlah zle vra`i}e svoje
Sve vilinske ~ari pako{}u da skrate.
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„Желела бих да ова киша престане“, рече 
Кирсти Тејт својој другарици Рејчел 
Вокер док су гацале по барицама кроз 
прометну улицу пуну радњи. „Патике су 
ми скроз мокре.“ Она спусти кишобран 
дугиних боја који је држала ниско, тик 
изнад њихових глава. 
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„И моје“, одговори Рејчел. „Ипак ми 
је драго што 

смо данас дошле у 
град. Нашла 
сам савршен 

пок лон 
за Денијев 
рођендан 

следеће недеље.“ 
Она замахну кесом коју је носила у руци. 
У њој је био црвени турбо пиштољ на воду 
који ће, Рејчел је била сасвим сигурна у 
то, одушевити њеног шестогодишњег 
рођака Денија. 

„Желела бих да и ја могу да идем на тај 
рођендан“, уздахну Кирсти. 

„И ја. Не могу да верујем да сутра идеш 
кући“, рече јој Рејчел. „Ова недеља је тако 
брзо прошла.“

„Пребрзо“, одврати Кирсти. „Само се 
надам да ћемо данас наћи 
још један драгуљ.“

Девојчице 
се погледаше. 
Делиле су 
невероватну 
тајну. 
Спријатељиле 
су се с вилама! Већ су 
им до сада много пута помагале кад би 
им Старац Мраз стварао невоље. Сада 
су их виле поново замолиле за помоћ. 

Овог пута Старац Мраз је украо седам 
чаробних драгуља из круне краљице 
Титаније. Ти драгуљи управљали су 
чудесним вилинским моћима и без њих 
виле нису могле да напуне чаролијом 
своје чаробне штапиће. Међутим, 
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