
Lorin je petama podbola Sutona i povela ga 

prema puteljku obraslom grmljem. Kad su 
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i krenuo napred svom snagom. 

vetru. Njen zvonki smeh ispunio je 

rog.
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jednoroga.

vetar milovao obraze. Daleko ispod sebe 

je Lorin sada u oboru i da hrani svog 

ponija. Pomislila je da bi se njeni roditelji 

iznenadili kad bi je videli kako leti na 
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oklevanja je rekla Lorin.



Линда Чапман

Уживајте у читању књига о пријатељству, магији 
и забави на снегу и леду.

Формат 130mm x 200mm, Обим 118 стр. Повез брош.

КЊИГЕ ИЗ СЕРИЈАЛА Школа клизања У ПРИПРЕМИ:

Плаве клизаљке –Снови, Сребрне клизаљке 
–Изненађење, Сафирне клизаљке – Забава, 

Наранџасте клизаљке – Звезда

Добро дошли у чаробан свет пируета на леду 

у којем се сви снови остварују!

Добро дошли у чаробан свет пируета на леду 

у којем се сви снови остварују!



Eлектра се разликује од осталих сирена само зато 
што има ноге уместо репа и са својим пријатељем 

делфином Капљицом увек упада у невоље у потрази 
за авантуром!

Формат 130mm x 200mm, Обим 90 стр. Повез брош.

КЊИГЕ ИЗ СЕРИЈАЛА Не сасвим сирена У ПРИПРЕМИ:

Сиренино благо, Сиренина жњља, Сиренино 

изненађење, Сиренини трикови, Сиренино спасавање, 

Сиренино обећање

П
од

водни свет магије и авантуре

Линда Чапман



Ја верујем у звездани прах!

Луси је само нормална деветогодишња девојчица, 
или бар тако мисли. Заједно са својим најбољим 

пријатељима мора да научи како да користи своју 
магију. Када сазна да је она дух звезданог праха 

њен живот постаје све узбудљивији!

Формат 130mm x 200mm, Обим 148 стр. Повез брош.

КЊИГЕ ИЗ СЕРИЈАЛА Звездани прах У ПРИПРЕМИ:

Сенке магије, Магичне тајне, Магија поноћи, 

Лусин магични дневник

Линда Чапман
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