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Све је изгледало као и обично. Хрскава 

кора снега прекрива поља, ливаде, 

градове и села. Смрзнута површина језера 

блиста под сунчевим зрацима, а врхови 

планинских венаца нестају у магли. С 

времена на време понеки црвендаћ прхне 

с гране на грану док пуфнасти младунци 
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снежне лисице бауљају један за другим. 

Само су ледене виле, које овде живе 

одувек, знале да нешто није у реду.

Једна планина се изобличила. Нешто 

ју је обмотало, нешто велико и крилато. 

Тамноцрвено тело с крљуштима час се 

појављивало, час нестајало, а из огромних 

ноздрва шикљали су облаци паре који 

топе снег и лед
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Прво поглавље

Десетогодишња Емили Вокер плесала је у 

кухињи у чарапама, на врховима прстију. 

Смеђа коса вијорила јој се око лица. 

Замишљала је да клиза. Пожелела је да се 

нађе на леду и да се врти на прстима без 

престанка. Ако би је неко питао шта жели 

највише на целом свету, одговорила би да 

жели часове клизања, клизаљке и хаљину.
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Госпођа Вокер покушавала је 

да нахрани Емилине мале сестре 

близнакиње, Роуз и Јасмин. „Пази, Ем!“, 

викнула је мама пре него што је Емили 

руком закачила чинију и просула неки 

зелени пире по столу.

„Извини, мама“, рекла је Емили. Јасмин 

јој се насмешила, а Роуз је само показала 

прстом на просуту храну: „Гу-гу!“

Госпођа Вокер је уздахнула и обрисала 

руком чело. Емили је приметила да јој 

је мама веома уморна. „Хоћеш да ти 

помогнем?“

„Хвала ти, душо“, рекла је мама радосно. 

„Нахрани их, а ја идем да укључим машину.“

Емили је села за сто и почела да храни 

близнакиње правећи смешне гримасе. Обе 

су се закикотале.

„Мама, могу ли да идем на клизање кад 

буде распуст?“, питала је надајући се да ће 


