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Пролог

Наш свет је само почетак. Испод 
по вршине и између месечевих зра
ка постоји једно сасвим др у га чи је 
место. Место где цвеће пева и пти
це и животиње живе срећно с ма
лим бићима из вилинског света.

Сва чаролија долази у наш 
свет из њега, кроз врата која само 
виле могу да отворе, а у средишту 
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те чаролије налази се Вилинско 
дрво.

Вилиндрво, како га зову ова 
ма ла бића, увек је најстарије дрво у 
башти, шуми или парку. Оно спо 
ља може бити чворновато и пуно 
трња, али је удобан дом сићушним 
вилама које живе сакривене у ње
говом деблу и гранама.

Ако пажљиво погледате, баш 
на месту где се дебло спаја с тлом 
пре кривеним маховином, можда 
ћете приметити врата која воде у 
вилински свет.

Погледајте мало боље, мања 
су него што мислите...
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Поглавље 1

У великом храстовом дрвету у дну 
баште Милерових, једна вила ра
дила је пуном паром. Медена је за
вршавала уређење своје нове собе 
у једној од највиших грана Вилин
ског дрвета.

Ово дрво било је посебан дом 
бројним вилама које су живеле из
ван Вилинске земље, у људском све
ту, и старале се о природи и живо
тињама.
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Медена је у последње време  
делила собу с једном од својих нај
бо љих другарица, Ружицом. Била 
је веома тужна када је један члан 
људске породице – или Великих, 
како су их виле звале – откинуо 
гра  ну у којој се налазила њена со
ба. Срећом, ниједна вила није била 
повређена, а господин Милер се 
предомислио и решио да не посе
че дрво, премда је претио да ће то 
учинити да би направио ме ста за 
нову шупу.

Испоставило се да једна од 
ње   гових омиљених птица – ћуба
ста кукавица – живи у крошњи Ви 
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 линдрвета, што је можда имало 
неке везе с вилинском чаролијом.

Медена је мислила да никада 
неће моћи да воли нову собу као 
што је волела стару, с прозорима 
оивиченим бршљаном и саћем на 
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зидовима, али док се освртала око 
себе, морала је да призна да је и 
ова изгледала сасвим лепо.

Протресла је јорган од разно
бојних латица који је био преба
чен преко њеног новог кревета 
шкољке, а потом је пришла сто 
 лици за љуљање од борове шишар
ке коју је Љубица направила по
себно за њу. Међутим, Медена је 
била сувише узбуђена да би седе
ла с миром, пошто је поново има
ла своју собу.

Било јој је забавно да дели 
собу, и Ружичина пространа соба 
на једној од нижих грана била је 
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