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Линда Чапман живи у Лестеру с породицом и два 

пса. Пише књиге, чува своје троје деце, чита, ћаска о 

писању и иде на јахање кад год јој се укаже прилика.

Прочитајте нешто више о Линди на њеним сајтовима:

www.lindachapman.co.uk и  

www.lindachapmanauthor.co.uk

Књиге из серијала Школа клизања:

Остали серијали Линде Чапман:

Звездани прах
Мој тајни једнорог

Школа за једнороге

За Шарлоту Грант, највећег обожаваоца, 
читаоца чијем оку ништа не може да 
промакне и сјајног будућег писца!
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Време постаје све топлије. Сваких сто 

година, у чаробној Земљи снега и леда 

изводи се зимски плес како би се одржао 

дебели снежни покривач. Њега може да 

отплеше само ледена принцеза, али њу 

никад није лако изабрати. Она не сме да 

буде вила из те земље, већ девојчица из 
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света људи, којој је клизање у срцу и коју 

красе још неке јединствене особине.

У својој канцеларији у чаробној школи 

клизања, госпођа Летсворт наслонила 

је браду на склопљене руке. Чекала је. У 

ужи избор за ледену принцезу ушло је 

дванаест девојчица из света људи, које 

треба ускоро стигну. Хоће ли нека од 

њих испунити захтеве? За шест недеља 

госпођа Летсворт имаће одговор на то 

питање. Засад може само да чека.
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Прво поглавље

Изи Робертс истрчала је из школе, плава 

коса извукла јој се из коњског репа, 

а торбу је нехајно пребацила преко 

рамена. На игралишту је угледала маму 

и махнула јој. Међутим, пре него што је 

успела да одмакне, сустигла ју је Роза, 

девојка која је тог дана требало да јој 

покаже школу. 
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„Драго ми је што си дошла у ову 

школу, Изи“, брбљала је Роза. „Хоћеш ли 

да свратиш код мене за викенд? Питаћу 

маму!“ Роза је благо поруменела док је 

чекала Изин одговор.

„Хвала ти“, насмешила се Изи. „Волела 

бих да дођем. Видимо се сутра, Роза!“

„Ћао, душо“, рекла је госпођа Робертс 

кад јој се Изи приближила. „Како ти је 

било првог дана у школи?“
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