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ПОГЛАВЉЕ

Један

Ноћни поветарац шапутао је кроз 

лишће оближњих стабала. Луси је дубоко 

удахнула – ово је тренутак који је чекала. 

Тренутак када ће коначно испробати 

напредну магију звезданог праха. Са 

великим узбуђењем склонила је иза ува 

прамен своје дуге кестењасте косе. Молим 

те, само да успем, помислила је.

Зачула је неко шуштање и погледала 

око себе. Неки лисац тумарао је међу 
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стаблима на обронку пропланка. 

Знатижељно је погледао у њеном правцу, 

а онда се вратио свом тумарању, док му 

се црвенкасто-смеђа длака пресијавала 

на месечини. Луси се насмешила и 

посматрала га је како одлази. Чудно је 

то што би само неколико месеци раније 

била преплашена да се нашла сама 

усред шуме у поноћ. Али то је било пре 

него што је открила да је вила звезданог 

праха. Виле звезданог праха живе као 

обични људи током дана, али када падне 

ноћ, изговарају магичне речи помоћу 

којих попримају облик вила звезданог 

праха и затим одлазе у шуму како би 

чувале биљке и животиње, надгледале 

да ли је дошло до неког поремећаја у 

природи и исправљале проблеме које 

су изазвали немарни људи. Луси воли 

све у вези са тим што је вила звезданог 

праха. Воли да се састаје са својим 

другарицама у шуми током ноћи, воли 
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то што може да лети, што може да 

се приближи дивљим животињама, а 

највише од свега воли то што зна да се 

користи магијом!

Постоје четири врсте вила звезданог 

праха. Луси је летња вила, што значи 

да помоћу своје магије може да загреје 

ствари и да призове ватру. Поред тога, 

она може да призове и невидљиви штит 

који може да заштити било кога и било 

шта од неког зла, али то је већ напредна 

магија – веома компликован тип магије 

који је Луси тек почела да учи да 

примењује.

Ребека, одрасла вила звезданог праха 

која ју је учила како да примењује своје 

напредне моћи, рекла јој је да те вечери 

може први пут да испроба призивање 

штита. Луси целог дана није могла да 

мисли ни о чему другом.

Погледала је преко пољане у нади да 

ће се Ребека убрзо појавити. Звезде на 
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небу биле су сјајне, а ваздух као да је био 

проткан магијом. Лусин поглед пао је 

на отпалу грану која је лежала у трави. 

Могла бих да увежбавам своју нормалну 

магију док чекам, помислила је. Могла 

бих да призовем мању ватру. Обузело 

ју је узбуђење. Знала је да мора да буде 

опрезна са призивањем ватре у шуми, 

али употреба магије је толико забавна да 

једноставно не може да јој одоли.
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Биће све како треба, помислила је. 

Ништа неће поћи наопако. Уперила је 

прст у грану и прошапутала је: „Нека буде 

ватре!“

Енергија јој је јурнула кроз руке и 

изашла кроз прсте. Грана се запалила.

Луси се на тренутак изненадила 

како је ово испало тако лако, али је 

знала да је потребно да све време 

буде концентрисана на пламен. Веома 

лако све може да измакне контроли. 

Концентрисана, Луси је мислима полако 

смањивала интензитет пламена. Пламен 

је бивао све мањи и мањи да би се на крају 

угасио, остављајући за собом само црни 

ожиљак у виду изгореле гране на земљи.

„Свака част“.

Луси се окренула. Ребека ју је 

посматрала са обронка пропланка. 

Предивна златна коса пресијавала на 

месечини. „Одлично си исконтролисала 

ватру“, рекла је.
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Луси је заблистала од поноса: „Хвала“.

Ребека јој је пришла: „Необично је за 

вилу звезданог праха твојих година да 

може да призове ватру, Луси. Већина њих 

углавном може само да загреје ствари. 

Надам се да ћеш са истом лакоћом 

овладати вештинама напредне магије. 

Јеси ли спремна да покушаш да призовеш 

штит?“

„Да, нараво!“, рече Луси узбуђено.

„Да ли се сећаш шта је потребно да 

урадиш?“, упитала је Ребека.

„Потребно је да затворим очи и 

замислим како су распоређене звезде 

које чине облик лава на ноћном небу“, 

одговорила је Луси. „То је сазвежђе Лава“.

Ребека је климнула главом: „А зашто је 

потребно да видиш облик лава?“

„Зато што је Регулус, летња краљевска 

звезда, део сазвежђа Лава. Моја магија 

потиче са Регулуса зато што сам ја летња 

вила звезданог праха, баш као и Ви“, 
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одговорила је Луси брзо.

„Браво“, Ребека је изгледала 

задовољно. Подигла је лист са земље. 

„А сада замисли облик сазвежђа Лава. 

Ако то исправно урадиш, требало би 

да осетиш енергију са Регулуса како 

ти струји телом. Кажи: ’Нека буде 

штит’, отвори очи и концентриши се 

на овај лист. Ако успеш, требало би 

да призовеш магични штит који ће ме 

спречити да ишта урадим листу. Сада се 

концентриши. Мораш у глави да видиш 

сваку звезду која чини сазвежђе Лава, 

или магија неће успети“.

Луси је затворила очи и замислила је 

сваку звезду овог сазвежђа. Почела је од 

шест звезда које чине облик знака питања, 

који означава главу, гриву и рамена.

Осетила је голицање у рукама. Догађа 

се, помислила је узбуђено, осетивши 

струјање магичне енергије. Запитала се да 

ли и њене другарице успевају да призову 


