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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, седела је за радним 

столом и читала списак ученица. Нека 

имена била су штиклирана, поред неких 

били су упитници, а неколико их је 

прецртано.

Госпођа Летсворт протрљала је чело. 

Дивна вилинска земља полако се топи 


