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Sadr`aj

Na sedam draguqa  vatrenoga sjaja
{to tope na dvorcu sad zidove ledne 

Svoje zlobne ~ini baci}u ba{ sada
^arolije wine da se skriju, bedne. 

Vile neka lete na sve strane sveta
Da draguqe  na|u i sebi ih vrate

Al' ja ve} otposlah zle vra`i}e svoje
Sve vilinske ~ari pako{}u da skrate.
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Кирсти Тејт је сложила свој џемпер и 
спремила га у торбу. „Ето“, рече она 
својој најбољој другарици, Рејчел Вокер, 
„спаковала сам се.“ Погледала је у сат 
на зиду Рејчелине собе. „Већ је шест!“, 
закука Кирсти. „Мама и тата ће ускоро 
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доћи по мене. Не могу да верујем да је 
већ пролетела скоро цела недеља, а ти?“

Рејчел одмахну главом. „Не“, одговори 
она. „Тако је брзо прошла. Али било нам 
је дивно.“

Девојчице се насмешише једна другој. 
Кад год су биле заједно, увек су им 
се догађале најлепше пустоловине: 
вилинске пустоловине! Ове недеље, док 
је Кирсти била у гостима код Рејчел 
и њене породице за време јесењег 
распуста, девојчице су помагале вилама 
драгуља да врате седам чаробних 
драгуља украдених из круне краљице 
Титаније!

Без чаробног драгог камења, које је 
украо зли Старац Мраз, неке важне 
вилинске чаролије већ су биле на 
измаку. До сада су Кирсти и Рејчел 

пронашле шест украдених драгуља – али 
остало им је још да пронађу и дијамант. 

Кирсти се намршти. „Имам осећај 
да данас нешто није у реду“, рече она. 
„Била сам сигурна да ћемо пронаћи 
чаробни дијамант пре него што се 
вратим кући.“

„И ја“, сложи 
се Рејчел. „А 
још нисмо 
виделе ни 
вилу. Питам 
се да нису све 
виле остале 
заробљене у 
Вилинској земљи.“

Девојчице се забринуто згледаше. Обе 
су знале да дијамант управља чаролијом 
летења, а пошто још није пронађен, виле 
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