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ПОГЛАВЉЕ

Један

Ветар је струјао кроз Лусину дугу 

кестењасто браон косу. Испруживши 

руке, Луси се заокренула у лету и 

наставила је да лебди на леђима. Звезде 

су сијале и имала је утисак као да лежи 

у загрљају топлог летњег ваздуха. Луси 

се загледала у звезде, које су блистале. 

Чинило се као да јој се обраћају, као да 

је дозивају...

„Хајде, спораћу!“
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Луси је трепнула. Алегра Гринвуд, њена 

најбоља другарица, обрушавала се ка њој. 

„Шта радиш то, Лус?“, упитала је. „Хајде!“ 

У плавим очима јој се јавио изазивачки 

сјај: „Кладим се да не можеш да ме 

ухватиш!“

„Кладим се да могу!“, рекла је Луси и 

посегнула је да додирне другарицу.

Али Алегра је била брза попут 

ластавице. Избегавши Лусину испружену 

руку, винула се у правцу звезда и уздизала 

се све више и више.

Луси ју је пратила, док јој је срце тукло 

јако од узбуђења. Бивала је све ближа 

Алегри. Овога пута има да је ухвати...

„Имам те!“, рекла је задихано, 

додирнувши Алегрино лево стопало.

Алегра је направила колут од 

изненађења. „Постала си бржа!“, 

узвикнула је.

Луси је развукла усне у осмех. Обично 

би успела да додирне Алегру када би 
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Алегри досадило да лети праволинијски 

па би почела да се прави важна правећи 

колутове или пируете. Постајем вештија 

у летењу, помислила је Луси поносно. 

Међутим, није хтела да испадне да се 

хвалише, па је само слегнула раменима: 

„Вероватно сам имала среће. Ти си 

заправо много бржа од мене“.

„Хајде да покушамо поново!“, Алегра се 

уздигла ка небу.

Док је летела за њом, Луси је 

размишљала о томе како јој је летење сада 

ишло од руке. Тешко је поверовати како 

пре само неколико месеци није ни знала 

да може да лети. Знала је да ће јој увек 

у сећању остати онај дан када се Алегра 

доселила у кућу поред њене – онај дан 

када је открила да звездани прах постоји.

Те вечери је остала да преспава код 

Алегре, која јој је испричала како је сваки 

човек сачињен од звезданог праха. Неки 

људи, објаснила је она Луси, носе више 


