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Ани Џозеф,

која би била једна од Лусиних другарица.
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Ћао!

Ја сам Луси Еванс. Имам десет година 

и у овом дневнику ћу писати о својим 

другарицама и себи и нашем тајном 

животу који водимо као виле звезданог 

праха! Ако не знате ко су виле звезданог 

праха, не брините се. Ни ја никада нисам 

била чула за њих док се моја најбоља 

другарица Алегра није доселила у кућу 

поред наше пре нешто више од годину дана.

Оног дана када смо се упознале, Алегра 

ми је рекла да, иако сви људи у себи 

носе звездани прах, неки га ипак имају 

у већој количини. Виле звезданог праха 

можете препознати по томе што су 

невероватно маштовите, што истински 

воле животиње и верују у магију. Занти, 

Алегрина мама, која је такође вила 

звезданог праха (о њој ћу вам испричати 

нешто више мало касније), каже да такви 

посебни људи зраче неком топлином. 
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Важно је рећи да људи који у себи носе 

више звезданог праха могу да се претворе 

у виле звезданог праха када падне ноћ. 

То је невероватно. Када се претвориш у 

вилу звезданог праха, можеш да летиш и 

да се користиш магијом. Постоје четири 

врсте вила звезданог праха – летња, 

јесења, зимска и пролећна – и свака од нас 

поседује другачије магијске способности.

 Била сам пресрећна када сам открила 

да сам и ја вила звезданог праха, мада 

добра забава и летење није све што 

радимо. Ми водимо рачуна о природи – о 

биљном и животињском свету. Људи 

чине свакојаке глупости и ако си вила 

звезданог праха, онда је твој задатак да 

то исправиш. То може бити неки мали 

гест, као што је помагање волухарици која 

се завукла и заглавила у некој лименци, 

а може бити и озбиљан посао, као што 

је гашење великог шумског пожара. 

Некада проблеме не изазивају обични 
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људи, већ мрачне виле – виле звезданог 

праха које су постале лоше и користе 

се магијом за своје потребе, а не да би 

помагале природи. Мрачне виле су веома 

опасне и застрашујуће и њих је потребно 

зауставити.

Што се тиче мог живота који није 

везан за свет звезданог праха, па... ја сам 

прилично обична. Живим у једном селу у 

Девону са својом мамом (Керол), татом 

(Робертом), сестрама (Рејчел и Хоуп), 

које имају тринаест и четрнаест година, 

и зецом који се зове Лупетало и који је 

пресладак. Обожавам га! Мама и тата су 

ми прилично строги. Тата воли животиње 

и природу баш као и ја. Што се тиче мојих 

сестара, Рејчел је стварно напорна, стално 

ме завитлава, али Хоуп је добра. Њих две се 

баве јахањем. Ми живимо у вили која се зове 

вила Јасмин, а ја идем у школу ту у селу.

Наша кућа налази се на ободу села и 

има прилично велико двориште. С једне 
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стране налази се вила Лаванда, а с друге 

је вила Врба – ту живе Занти и Алегра. 

Волим што Алегра и ја живимо тако 

близу па можемо често да преспавамо 

једна код друге и да проводимо сваки дан 

заједно када смо на распусту. Зар то није 

одлично?!

У сваком случају, надам се да ћете 

уживати у читању мог дневника и 

откривању нових ствари о мом свету вила 

звезданог праха – а можда откријете да 

сте и ви део њега!

Воли вас,



11

Понедељак, 10.00
Мислим да ћу писање дневника почети 

тако што ћу вам испричати нешто о 

својим другарицама и себи. Све смо 

веома различите, али то је оно што наше 

авантуре чини много забавнијима!

Моје другарице виле звезданог праха

Алегра Гринвуд
Алегра је моја најбоља 

другарица. Има 

коврџаву плаву 

косу до рамена и 

плаве очи. Она 

је јесења вила. 

Алегра увек 

има сјајне 

идеје, али 

не воли да 
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