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Dunite vetrovi, vihori morski,

Dignite talase i jedra bela!

Nek bez {koqki i peska ostane

Ki{noga ostrva obala cela.

Lukavim ~inima ukra{}u

S ostrva sve ~arobne {koqke.

I umesto ~ari toploga leta

Doneti nevoqe i boqke!



Vilinski tragovi 11

Iznenadna oluja 21

Gde je pesak? 37

Zamak Starca Mraza 47

^arobna {koqka 59

Sadr`aj



11

„Јеси ли завршила с паковањем, Рејчел?“, 
довикну госпођа Вокер са дна степеништа. 
„Кирсти и њени родитељи само што нису 
стигли.“

„Скоро сам готова!“, одврати Рејчел 
Вокер. Био је почетак летњег распуста, 
а она и њени родитељи за који сат ће се 
поново наћи на Кишном острву! Што 
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је најбоље од свега, и Рејчелина најбоља 
другарица Кирсти Тејт биће тамо са 
својим родитељима. Две девојчице су се 
претходног лета упознале управо на том 
острву и чаробно се провеле.

Врло чаробно, помисли Рејчел с осмехом. 
Она и Кирсти делиле су предивну тајну. 
Спријатељиле су се с вилама! Почело је 
тако што су их краљ и краљица Вилинске 
земље замолили за помоћ у спасавању вила 
дугиних боја. Од тада су Рејчел и Кирсти 
доживеле с њима многе пустоловине.

Питам се хоћемо ли и овога лета срести 
виле, помисли Рејчел. Дотакла је златни 
медаљон који је увек носила око врата. 
Кирсти је имала исти такав. Добиле су их 
на дар од вилинске краљице, а у њима се 
налазио вилински прах.




