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Мој тајни једнорог

Школа за једнороге

Мојој дивној Ејмони – хаскији су за тебе!
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Све је изгледало као и обично. Хрскава 

кора снега прекрива поља, ливаде, 

градове и села. Смрзнута површина језера 

блиста под сунчевим зрацима, а врхови 

планинских венаца нестају у магли. С 

времена на време понеки црвендаћ прхне 

с гране на грану док пуфнасти младунци 
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снежне лисице бауљају један за другим. 

Само су ледене виле, које овде живе 

одувек, знале да нешто није у реду.

Једна планина се изобличила. Нешто 

ју је обмотало, нешто велико и крилато. 

Тамноцрвено тело с крљуштима час се 

појављивало, час нестајало, а из огромних 

ноздрва шикљали су облаци паре који 

топе снег и лед. Све смрзнуте реке око тог 

огромног створења отопиле су се, а гране 

дрвећа су олистале. С времена на време 

низ обронке планине скотрљала би се 

лавина готово отопљеног снега бришући 

све пред собом уз гласан тресак.

Управница чаробне школе клизања, 

госпођа Летсворт, замишљено се мрштила 

док је посматрала четрнаест девојчица 

из света људи како клизају по леденој 

дворани. За две недеље једна од њих 

постаће ледена принцеза. Та девојка 



11

треба да има довољно моћи да спасе ову 

чаробну земљу.

Поглед госпође Летсворт прелазио 

је с једне ученице на другу. Ниједна од 

њих не зна још ништа о задацима ледене 

принцезе, нити о начину на који ће она 

бити изабрана. Шта ће рећи кад буду 

сазнале?

У чаробној Земљи снега и леда…
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Прво поглавље

I:D>'#/'6$%

Емили и њене најбоље другарице, Хана 

и Моли, тискале су се на снегу заједно 

с осталим девојчицама из школе. 

„Погледај како јуре!“, узвикнула је 

Емили кад су четири висока вилењака 

спретно постројила хаскије у четири 

реда испред борове шуме. Сви вилењаци 







Књижара “Ризница књига” 

Суботићева бр.1 лок. 2 

023/512-812, 063/517-874 

Зрењанин

Књижара “Ризница књига бр. 1” 

Тржни центар бб, код хотела 

“ГП Конак” 

031/846-296, 063/517-874 

Златибор

Књижара Ризница књига бр.3  

ТЦ Багљаш 

Булевар Вељка Влаховића бб 

063/517-874 

Зрењанин

Књижара “Ризница књига бр. 4” 

У холу Дома синдиката 

Дечанска 14, локал бр. 30 

011/3235-221, 063/517-874 

Београд

Књижара “Ризница књига бр. 5” 

Трг српских добровољаца 19 

0230/29-917, 063/517-874 

Кикинда

Књижара “Ризница књига бр. 6” 

Гимназијска 17 

023/510-783 

063/517-874 

Зрењанин

Пласман

CIP - Каталогизација у публикацији 
Народна библиотека Србије, Београд

821.111-93-31

ЧАПМАН, Линда, 1969-

Плаве клизаљке – Снови / Линда Чапман ; [превод Ивана 

Томић]. - Београд : Leo Commerce, 2012 (Елвод принт : 

Лазаревац).- 109 стр. : илустр. ; 20 цм. - (Школа клизања)

Превод дела: Blue Skate Dreams/ Linda Chapman.  

- Тираж 1.000.

ИСБН 978-86-7950-207-0

COBISS.SR-ID 194078732

 !"!#$%&!'()*!#+,'-*$*+%&!./%0,1,&,

2,3!456!76885975

:;<6=>56?9@!!

AAA?>56?9@


