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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 

снежне лисице бауљају један за другим. 



Црвене клизаљке – Магија
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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.

У школи клизања три наставнице 

напето су разговарале.

„На планинама се топи снег“, рекла 

је госпођа Ли нервозно гледајући кроз 

прозор. „Немамо још много времена.“

„Ускоро ћемо изабрати ледену 

принцезу“, одговорила је госпођа 

Летсворт, управница школе. „Надајмо се 

да ће она моћи да нам помогне.“

„Хоће будемо ли паметно изабрали“, 

додала је госпођа Лонгли, висока вила 

сребрне косе.
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У чаробној Земљи снега и леда

„Питам се ко ће то бити“, наставила је 

госпођа Ли.

У зборници је завладала тишина. 

Све три наставнице размишљале су о 

ученицама које се безбрижно играју.

Госпођа Летсворт се замислила.

„Овонедељно такмичење биће веома 

занимљиво. Заиста веома занимљиво.“
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Прво поглавље

Клизај. Рамена доле, брада горе! Лева 

нога… Десна нога… 

Забила је врх леве клизаљке у лед и 

одбацила се десном ногом. Окренула 

се двапут у ваздуху. На тренутак јој се 

учинило да је у бестежинском стању. 

Лед је светлуцао. Дочекала се на ноге 


