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Линда Чапман живи у Лестерширу са 

породицом и два бернска планинска 

пса. Када не пише, време проводи са 

својим двема ћеркама, бави се јахањем 

и држи часове глуме.
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Сари Хјуз, која од почетка верује у 

Звездани прах.
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ПОГЛАВЉЕ

Један

Луси је летела преко мрачних поља ка 

шуми. Звезде изнад ње јарко су сијале. 

Могла је да види сазвежђа Великог медведа 

и Малог медведа, као и групу звезда на 

западном хоризонту које чине сазвежђе 

Лава. Најсјајнија звезда на небу означавала 

је место на ком се налази срце Лава. Регулус, 

помислила је Луси. Регулус је једна од 

краљевских звезда – звезда које дају моћи 

вилама звезданог праха као што је Луси.



Звездани прах

8

Луси није могла да верује да пре годину 

и по дана није ни знала за виле звезданог 

праха. Живо се сећала вечери када јој је 

нова комшиница Алегра рекла да сви људи 

у себи носе звездани прах, али да га неки 

људи имају више од других. Када падне 

ноћ, ти посебни људи могу да се претворе 

у виле звезданог праха, чији је задатак да 

воде рачуна о природи, да поправе штету 

коју су јој људи нанели. Постоје четири 

врсте вила звезданог праха – пролећна, 

летња, јесења и зимска – чији звездани 

прах потиче с различитих краљевских 

звезда, а свака од њих има способност да 

примењује другачију врсту магије. Луси 

је научила да њен звездани прах потиче с 

Регулуса, што значи да је она летња вила.

Док је летела, правила је пируете, 

а златна хаљина коју је носила и дуга 

кестењаста коса увијале су се око ње. 

Снажна струја магије пуцкетала је летњим 

небом. Осећала је пецкање по кожи. 
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Магија поноћи

Јавила јој се жеља да привуче магију с 

неба, да је искористи. Иако јој је било тек 

десет година, Луси је у себи носила моћ 

која је била снажнија чак и од моћи коју 

су поседовале одрасле виле звезданог 

праха, а такође је имала и необичну 

способност да привуче магију с неба и 

допусти јој да се улије у њу. Осећај је 

невероватан када се то догоди. Стиснула 

је шаке у песницу, с жељом да искористи 

ту моћ.

„Нека буде ватре“, прошапутала је.

Како је то изговорила, осећала се као 

да јој је сваки центиметар коже захватила 

ватра. Насмејавши се с одушевљењем, 

Луси је испружила руке ка звездама. 

Из прстију јој је излетела ватрена 

кугла. Полетела је високо ка небу и 

експлодирала је, остављајући за собом 

кишу искрица.

„Нека ватра нестане!“, наредила је Луси.

Искрице су нестале истог момента.
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Луси је дубоко удахнула. Магија јој је 

струјала телом. Више, помислила је. Желим 

више. Међутим, одупрла се пориву. Зна 

она колико је опасно за вилу звезданог 

праха да се препусти осећању поседовања 

моћи. Неким вилама звезданог праха се 

то осећање толико допало да су почеле 

да узимају звездани прах од других вила, 

не марећи за то што би требало да воде 
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