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Госпођа Тејт провири кроз врата. „Јесте 
ли спремне, девојке?“, упита она. „Време 
је да кренемо на Новогодишњи вашар.“

„Идемо, мама“, рече Кирсти, скочивши 
на ноге.

„Баш ми је драго што сам вам дошла 
у госте“, рече Рејчел Вокер, кренувши за 
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својом најбољом другарицом у ходник 
да узму капуте. Рејчел је стигла код 
Кирсти првог дана школског зимског 
распуста. С родитељима се договорила 
да дођу по њу пред Нову годину.

„И мени“, одговори Кирсти. „Вашар ће 
ти се сигурно допасти. А ко зна... можда 
ћемо чак срести и божићну вилу!“

Рејчел и Кирсти помислише како 
су најсрећније девојчице на свету јер 
су се спријатељиле с вилама! Кад год 
су виле биле у невољи, обраћале су се 
девојчицама за помоћ – обично због тога 
што им је ледени, штркљасти Старац 
Мраз својим злим чинима мрсио конце уз 
помоћ својих злочестих слуга вражића.

„Заборавила сам да ти кажем!“, рече 
Кирсти обувајући чизме. „Сваке године 
неки ђак из моје школе буде 
изабран за краља или краљицу 
Новогодишњег вашара, а 
ове године краљица је моја 
другарица Моли.“

„Хеј! Кладим се да је 
одушевљена“, одговори Рејчел 
смешећи се. „Волела бих да 
будем Новогодишња краљица.“
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Кирсти климну главом, а управо тада 
им се придружише и њени родитељи.

„Јесу ли сви спремни?“, упита госпођа 
Тејт. „Хајдемо онда...“

„Је ли неко угасио светиљке на 
Новогодишњој јелци?“, упита господин 
Тејт. „Малочас су светлеле, али сад су 
угашене.“

Сви одмахнуше главoм. 
Кирсти провири у дневну 

собу, где је стајала 
јелка. „Још увек су 

укључене у струју“, 
примети она. 

„Сигурно су се 
поквариле“, закључи
 господин Тејт. „Није 

важно, поправићу их кад 
се вратимо.“

„Да, сад морамо да кренемо“, 
сложи се Кирстина мама. „Ускоро 
почиње парада.“

Они брзо изађоше 
из куће и кренуше 
Кривудавом 
улицом ка 
Главној 
улици и 
пијачном тргу.

„Чујем 
музику“, рече 
Рејчел узбуђено.

Мада је вече било хладно, трг је био 
пун људи што су се тискали око тезги на 
којима су се продавали шарени украси за 
Новогодишње јелке, затим Новогодишње 
бомбице, слаткиши и поклони. Чак је и 
стари вергл свирао веселу мелодију.
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„Сјајно, зар не?“, упита Кирсти, блиставог 
погледа. Показала је прстом ка уздигнутом 
подијуму на средини трга. Градоначелник 
Ведерберија је, у раскошној одори и са 
златним ланцем око врата, стајао крај 
великог прекидача. „А биће још лепше кад 
Новогодишња краљица укључи свечану 
расвету“, додаде Кирсти.

Рејчел се осврте. Видела је тамне 
украсе од сијалица изнад њихових глава, 
али није могла тачно да им разазна 
облике. Једва је чекала да сви засветле.

„О, једва чекам да видим Моли!“, 
узвикну Кирсти кад је почела парада.

На тргу се прво појавила покретна 
платформа на којој беше представљена 
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радионица Деда Мраза, с патуљцима 
који праве играчке и Деда Мразом на 
златним санкама.

„О, погледај!“, узвикну Рејчел, 
угледавши следећу платформу на којој 
се налазио огромни пудинг од шарене 
хартије с гранчицом божиковине нa 
врху. Потом је прошло још неколико 
платформи с предивним и живописним 
новогодишњим мотивима.

„Ево Моли“, рече Кирсти Рејчел кад 
се појавила последња платформа. 
„Зар није предивна?“

Кирстина 
пријатељица беше 
у белој и сребрној 
хаљини с дугом 
набраном сукњом 
посутом блиставим 
пахуљицама, а на 
глави је носила 
сјајну сребрну 
дијадему. Седела 
је на престолу 
украшеном драгим 
камењем и 
махала. Иза ње се 
уздизала ледена палата, 
украшена сјајним леденицама.

Pada mrak



Stela

20 21

Рејчел муну Кирсти. „Палата 
Новогодишње краљице много 
је лепша од суморне ледене 
палате Старца Мраза!“, 
прошапута она, а 
Кирсти снажно 
заклима главом. 

Платформа 
се зауставила 
поред 
подијума, а 
градоначелник 
поведе Моли 
уз степенице, 
док су сви 
пљескали. 

„Желим да 
пожелим свима у 
Ведерберију срећну Нову годину!“, објави
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 Моли. Затим је елегантним 
покретом укључила прекидач.

Чим су сијалице блеснуле, 
трг заблиста живим 

бојама. Сви су 
усхићено уздисали, 

посматрајући 
сјајне украсе. 

„Невероватно!“, 
узвикну Кирсти. 

„Зaиста је 
божанствено“, 

сложи се Рејчел.
На жицама изнад 

њихових глава 
стотине пахуљица 

су сијале у свим дугиним 
бојама. Новогодишња краљица 

сиђе с подијума и махну девојчицама.
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„Хеј!“, довикну им Моли, лица 
зажареног од узбуђења. „Како вам се 
свидела моја платформа?“

„Предивна је!“, одговори Кирсти. 
„Моли, ово је моја другарица Рејчел.“

„Ћао, Моли“, рече Рејчел, дивећи се 
Молиној блиставој хаљини. „Дивно 
изгледаш.“

„А ово су свакако најлепши украси које 
је Ведербери икад имао!“, додаде Кирсти.

Међутим, у том тренутку светлећа 
пахуљица изнад њихове главе изненада 
затрепери. Кад су девојчице дигле 
поглед, сви светлећи украси одједном 
затрепташе и згаснуше.
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