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ПОГЛАВЉЕ

Један

„Ћао, Луси“, рекао је г. Еванс након што 

је спустио Лусин кофер у пртљажник 

аутомобила.

Госпођа Еванс помазила је Луси по 

дугој кестењастој коси: „Лепо се проведи“.

„Ћао!“, Луси је чврсто загрлила маму и 

тату.

„Јавићемо се када стигнемо у Велс“, 

обећала је Занти Гринвуд. Занти и њена 

ћерка Алегра биле су прве комшинице 

Лусине породице, а две девојчице су биле 

најбоље другарице.
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Госпођа Еванс погледала је у чисто, 

плаво априлско небо: „Биће вам лепо у 

Пембрукширу ако се време не промени“.

„Неће нам сметати чак и ако киша буде 

падала“, рекла је Алегра. „Ми ћемо се 

забављати, зар не, Луси?“

Две девојчице су се насмешиле једна 

другој. Увек су се добро забављале кад 

су заједно. Не само током дана, када су 

обичне десетогодишњакиње, већ и током 

ноћи. То је зато што су оне виле звезданог 

праха.

Сваки човек је сачињен од звезданог 

праха, рекла је Алегра Луси када су се 

упознале годину дана раније, али неки 

људи у себи носе више звезданог праха од 

других. Након тога је објаснила Луси да, 

ако ти људи довољно верују у магију, ноћу 

могу да се претворе у виле звезданог 

праха. Виле звезданог праха брину о 

природи и исправљају штету коју јој 

наносе немарни људи. Да би то могле да 
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раде, виле могу да лете и да употребљавају 

магију. Постоје четири врсте вила 

звезданог праха – летње, јесење, зимске 

и пролећне – и свака од њих поседује 

другачије магичне способности. Луси је 

летња вила, што значи да може да призове 

ватру и магични штит.

Луси воли да ноћу одлази у шуму, где 

се састаје са својим другарицама вилама 

звезданог праха. А сада се истински радује 

овом одласку на одмор. Занти је такође 

вила звезданог праха, а и њени пријатељи 

код којих ће одсести у Велсу – Френ и 

Дејвид и њихова ћерка Тес.

Луси је од радости загрлила саму 

себе када је ушла у кола. Недељу дана 

ће провести окружена другим вилама 

звезданог праха, и то на обали мора. 

Изгледало је да ће јој то бити најбољи 

одмор до тада!

Занти је покренула мотор. Луси 

је махала мами и тати кроз задњу 



Звездани прах

10

шофершајбну све док нису сишли са 

колског прилаза, када више није могла да 

их види.

„Ово ће бити сјајно!“, рекла је Алегра 

весело, смештајући се на задњем седишту.

„Хоће“, сложила се Занти и упалила 

радио. „Пембрукшир је веома леп. Има 

веома богат биљни и животињски свет 

– делфине и фоке, водене птице попут 

морских папагаја и галебова, поније и 

јелене. То је исто тако једно од места у 

Британији где је велика концентрација 

магије. Тамо ћеш са лакоћом 

употребљавати магију, Луси. Али мораш 

бити пажљива“.

„Зашто?“, упитала је Луси знатижељно.

„Па знаш и сама да поседујеш доста 

звезданог праха, зар не?“, рече Занти.

Луси је климнула главом. Знала је да 

је способна да употребљава различите 

врсте магије које десетогодишње виле 

звезданог праха обично не могу да 
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