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Линда Чапман живи у Лестеру с породицом и два 

пса. Пише књиге, чува своје троје деце, чита, ћаска о 

писању и иде на јахање кад год јој се укаже прилика.

Прочитајте нешто више о Линди на њеним сајтовима:

www.lindachapman.co.uk и  

www.lindachapmanauthor.co.uk

Књиге из серијала Школа клизања:

 

Остали серијали Линде Чапман:

Звездани прах

Посвећујем ову књигу Мишел и Џесики Холанд, у 

знак захвалности за савете о клизању. Хвала!  

За све грешке сама сносим одговорност.
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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.

Госпођа Летсворт, управница Чаробне 

школе клизања, нервозно 

је гледала кроз прозор 

радне собе. Знала је да 

ледене виле немају много 

времена.

Четрнаест девојчица 

грудвало се, санкало, 

трчало и галамило у 

дворишту. Госпођа 

Летсворт посматрала је 
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У чаробној Земљи снега и леда

људске потомке с љубављу. Надала се да 

ће једна од њих успети да спасе чаробну 

земљу и бити проглашена леденом 

принцезом.

Набрала је чело. Питање је, која од њих.
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Прво поглавље

„Јеси ли спремна?“, питала је Моли.

Емили је села на санке и завукла смеђу 

косу до рамена под капу.

„Аха!“

„Хана?“

„Само тренутак!“

Хана је прецизно поставила санке 

прекопута Емили и прекрила шал 


