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Упознајте маму вилу и мене

Здраво. Зовем се Ела Брук и живим 
у граду званом Трешњоград. Имам 

плаве очи и тамносмеђу косу. Моји 
најбољи другови у школи су Том и Ленка. 
Мој најгори непријатељ је Зои. Она живи 
у кући поред моје и она је моја ненајбоља 
другарица. Изгледа злобно чак и кад се 
смеши. Све ћеш их упознати касније. 
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А ово је моја мама. Она изгледа 
нормално, као и све маме... али није 
таква. Зато што може да се претвори 
у вилу. Треба само да чврсто затвори 
очи, каже „Манчмелоу!“... и ПУФ! 
Постане мама вила.

Обожавам кад је мама вила јер јој 
крила светлуцају као стотине дуга. 
Има сребрну круну која сјаји као 
звездана светлост. Може да лети, 
постане невидљива и изводи праве 
чаролије. Осим тога, управо је купила 
нови чаробни штапић, који је стварно 
кул. Зове се мобиштапић В-5. Он
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има магичне моћи и екран и дугме за 
екстрабрзу магију.

Данас већина вила има мобиштапиће. 
Они имају вилинске апликације и 
вилинску електронску пошту, па чак и 
вилинске игрице. Мама ми понекад, кад 
сам добра, дозволи да видим апликације 
и игрице. (Али увек прво искључи 
магијску функцију.)

*

Моје тетка Џо и бака изгледају нормално, 
баш као и мама, али и оне могу да се пре-
творе у виле. Тетка Џо има моби штапић 
В-5, исти као и мамин. Она уме да
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рукује компјутером веома брзо 
и зна све могуће чаробне шифре. 
Тетка Џо је веома вична магији. 
Освојила је Признање за  
најбоље чини на додели  
вилинских награда.



Бака не жели да има мобиштапић јер 
не воли ништа што пишти. Она још има 
старомодни вилински чаробни штапић 
са звездом на врху. Каже да је никад 
није изневерио, и на додели вилинских 
награда њиме је освојила Признање за 

најбоље чини, и то трипут 
заредом, као и многе 
друге награде. 



Мама није освојила никакве вилинске 
награде.

*

Кад није вила, мама је шефица у 
канцеларији. То значи да говори људима 
шта да раде. Мама је врло успешна у 
томе. Исто тако, веома добро прича 
приче за лаку ноћ и пева у колима. Она 
је најбоља мама на свету.

Али није баш вешта кад је реч о 
магији. Ускоро ћете сазнати шта хоћу да 
кажем. 

Све девојчице у мојој породици 
претварају се у виле кад порасту, па ћу
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