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Мисија 
Северни 
пол!
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тела, на моторним санкама, била је 
принуђена да нагло закочи. Иза ње 

је седео њен Брендон и заједно су посма-
трали како се моторне санке клизају на 
леду и заустављају на корак од провалије!

„Можеш ли мало пажљивије да возиш, 
љубави?“, упита Брендон. Он баци 
поглед са литице: то је била најдубља 
провалија коју је икада видео!

„Ја одлично возим!“, одговори Стела 
увређено. „Није моја кривица што су ми 



6 7

се руке заледиле од хладноће! Погле-
дај!“, рече. „Је л’ видиш? Изгледају као 
две леденице!“

„Требало је да навучеш рукавице...“, 
одврати Брендон. „Немаш чак ни јакну!“

„Та одећа није баш тренди!“, рече 
Стела прекинувши нагло разговор. 

У даљини је било још петоро моторних 
санки које су се приближавале. За упра-
вљачем најбржих била је Блум, а иза ње 
је седео Скај. Блумине санке се зауста-
више близу Стелиних.

„Је л’ све у реду?“, упита Блум.
„Јесте, све је у реду...“, рече Стела. 

„Само се претварам у санту леда!“
„Прилично се гласно дереш за једну 

санту леда!“, насмеја се Скај. 
Стела га ошину погледом, а онда 

зажмури и изведе малу чаролију. Одјед-
ном је окружи мноштво светлуцавих 
кристала и она је одједном имала на себи 

скијашко одело, чизме за снег и 
рукавице. „Одећа за Северни 
пол није елегантна...“, 
рече, „...али то је овога 
пута питање опстанка!“

„Тамо...“, рече Флора и 
показа металну полулопту 
која се пресијавала на сунцу, 
на врху брежуљка прекриве-
ног снегом.

„Арктичке лабораторије!“, 
рече.

„Супер!“, рече Стела. „Коначно неко 
место где је топло!“

Винкс виле и Мајстори магије кренуше 
ка Арктичкој лабораторији и паркира-
ше моторне санке испред улаза. Неки 
мушкарац их је чекао на прагу.

„Добро дошли!“, рече. „Драго ми је... 
Ја сам Пол Фрости, шеф Арктичке лабо-

раторије...“
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„Драго нам је!“, одговори Блум. „Ми 
смо...“

„Винкс!“, рече Пол Фрости. „Славне 
сте чак и међу леденим сантама!“

Главна просторија у Арктичкој лабора-

торији била је пуна инструмената. Троје 
истраживача, два мушкарца и једна жена, 
било је заокупљенo утврђивањем подата-
ка везаних за биолошку разноврсност 
поларног екосистема Арктика. „Овде ана-
лизирамо податке које прикупљамо на 
својим мисијама...“, рече одмах Пол 
Фрости. „Обично проучавамо понашање 
животиња, средину у којој живе, њихове 
сеобе.“ Он се насмеши. „Укратко, стало 
нам је до њиховог здравља!“

„И ја вам захваљујем због тога!“, рече 
Флора. „У име свих животиња и биљака 
које живе на овој вашој дивној планети!“

„Нема на чему...“, рече Пол. „Међу-
тим, у последње време, јата једне непо-
знате врсте ајкула проближила су се 
копну из необјашњивих разлога.“ Он се 
уозбиљи и погледа Флору право у очи. 
„Изгледа да су то врло агресивне 
ајкуле!“, рече. „Не кријем да нам је 
потребна ваша помоћ...“

„Можете да рачунате на нас!“, рече 
Флора. 

Стела уздахну и рече: „Знала сам, још 
хладноће и леда!“

Жена по имену Ева, косе црне као гар, 
напусти своје место и приђе Стели. 
„Немој тако, Стела“, рече. „Биће забав-
но...“ Ева се онда обрати осталим Винкс 
вилама. „Припремите се за свој први 
задатак испод леда!“, рече. „Ја ћу бити с 
вама док откривате Арктик!“
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ва им показа колонију птица црно-
-белог перја. „Оно су њорке!“

Винкс виле су задивљено посматрале 
те дивне птице. „Какви необични кљуно-
ви!“, рече Мјуза. „Баш су смешне!“

„А она птица са црним пегицама?“, 
упита Лејла.

„И она је редован посетилац Арктика. 
То је једна прелепа снежна сова!“, одго-
вори Ева. „Управо креће у лов!“

„Човече!“, рече Блум. „Беља је од снега!“

EE


