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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:
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Остали серијали Линде Чапман:
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Звездани прах
Мој тајни једнорог

Школа за једнороге

За Ли Ведерли, зато што је разумела шта сам 
хтела да постигнем, за све идеје и подстрек 

током целог серијала. Хвала! 
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Стање се погоршало. Снег је још 

прекривао поља, ливаде, села и градове, 

а смрзнуто језеро на нижим обронцима 

планина још је светлуцало на слабом 

сунцу. Ипак, на највишим врховима снег и 

лед су се топили.

Пупољци су прерастали у зелене 

листиће, а залеђене реке у клисурама 
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претварале су се у воду. С времена на 

време одронила би се снежна лавина и уз 

тресак се сручила у подножје.

Ледене виле које су живеле у нижим 

пределима веома су се забринуле. Горе, 

на планини, ватрени змај склупчао се на 

једном од највиших врхова. Кад дише, 

млазови ватре избијају му из носа. Виле 

знају да га морају натерати да се помери 

пре него што начини још већу штету. 

Да би то урадили, потребна им је ледена 

принцеза.
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У Чаробној школи клизања троје 

наставника прегледало је списак ученица.

Која ли ће бити ледена принцеза, 

питала се госпођа Ли, једна од наставница 

клизања.

Господин Карваљо, високи тамнопути 

вилањак, проучавао је листу. „Готово свака 

је довољно добра клизачица да би могла 

пред змајем да изведе успаванку и понесе 

круну ледене принцезе.“

„Ледена принцеза мора бити више од 

добре клизачице“, подсетила их је госпођа 



Сребрне клизаљке – Изненађење

12

Летсворт, управница школе. „Мора да успе 

да унесе магију у плес и тиме отера змаја.“

„Морамо изабрати праву“, сложила се 

госпођа Ли.

Госпођа Летсворт прелетела је 

погледом преко имена. Предосећала је 

коју девојчицу ће изабрати, али има још 

времена. Нека од њих још може да их 

изненади. Наставници имају још једну 

недељу да одаберу ледену принцезу. Ко ће 

то бити?







Књижара “Ризница књига” 

Суботићева бр.1 лок. 2 

023/512-812, 063/517-874 
Зрењанин

Књижара “Ризница књига бр. 1” 

Тржни центар бб, код хотела 

“ГП Конак” 

031/846-296, 063/517-874 

Златибор

Књижара Ризница књига бр.3  

ТЦ Багљаш 

Булевар Вељка Влаховића бб 

063/517-874 

Зрењанин

Књижара “Ризница књига бр. 4” 

У холу Дома синдиката 

Дечанска 14, локал бр. 30 
011/3235-221, 063/517-874 

Београд

Књижара “Ризница књига бр. 5” 

Трг српских добровољаца 19 

0230/29-917, 063/517-874 

Кикинда

Књижара “Ризница књига бр. 6” 

Гимназијска 17 

023/510-783 

063/517-874 

Зрењанин

Пласман

CIP - Каталогизација у публикацији 
Народна библиотека Србије, Београд

821.111-93-31

ЧАПМАН, Линда, 1969-

Сребрне клизаљке – Изненађење / Линда Чапман ; [превод 

Ивана Томић]. - Београд : Leo Commerce, 2012 (Елвод принт : 

Лазаревац).- 115 стр. : илустр. ; 20 цм. - (Школа клизања)

Превод дела: Silver Skate Surprise/ Linda Chapman.  

- Тираж 1.000.

ИСБН 978-86-7950-219-3

COBISS.SR-ID 194432012

 !"!#$%&!'()*!#+,'-*$*+%&!./%0,1,&,

2,3!456!76885975

:;<6=>56?9@!!

AAA?>56?9@


