
Чаробне 

ружичасто-црне 

илустрације!

Школа за виле или школа 

за вампире – коју бисте ви изабрали?

Исидорина породица је шашава!

Пет разлога зашто ћете 
волети Исидору Мун…
Упознајте магичну, 

зубичанствену Исидору Мун!

Ружичасти Зец, Исидорина слатка играчка, 
оживео је захваљујући магији!



Ја бих била вила, јер оне могу 

да лепршају тамо-амо.

– Френки

Када бисте морали да бирате, 
да ли бисте радије били 

вампир или вила?

Виле су боље јер једу много вилинских колача.
– Руби 



Вампир! Јер онда можеш да останеш 

будан читаве ноћи 

и нико те не тера у кревет. 

– Сем Ја бих желела да будем вампир као Исидорин тата јер они једу много црвене хране, на пример парадајз и 
јагоде. 

– Харијет

Мени се допадају виле 

јер су магичне! 
 – Антонија 

Ја бих био вампир 

јер су они језиви. 

– Оливер 

Виле су боље јер једу много вилинских колача.
– Руби 



Наслов оригинала
Harriet Muncaster
ISADORA MOON GOES TO SCHOOL

Copyright © Harriet Muncater 2016
Isadora Moon Goes to School was originally 
published in English in 2016. 
This translation is published under 
arrangement with Oxford University Press
Tranlsation copyright © 2019 Вулкан 
издаваштво

ISBN 978-86-10-02656-6

За вампире, виле и људе широм света! 
И за Сару, моју гламурозну свекрву.



Превела Бранислава Маодуш

КРЕЋЕ У ШКОЛУ

Харијет Манкастер



Исидора Мун. То сам ја! 

Ружичасти Зец и ја 

се лудо забављамо.

Прво 
поглавље
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Моја мама је грофица Корделија 

Мун. Она је вила. Да, заиста! Воли 

баштованство, воли да плива у дивљим 

рекама, воли магична логоровања и да 

спава напољу под звезданим небом. 

Мој тата је гроф Бартоломју Мун. 

Он је вампир. Да, заиста! Воли да је 

будан читаве ноћи, једе само црвену 

храну (парадајз – бљак!), гледа у ноћно 

небо својим посебним телескопом и 

лети кад је пун месец.

Ту је и моја млађа сестра, бебица 

Медени Цветић. И она је полувила, 

полувампир, баш као ја! Воли да дрема, 

гуче и пије ружичасто млеко.



Ружичасти Зец и ја све радимо 

заједно. Он је био моја омиљена 

плишана играчка па га је мама оживела 

помоћу магије.




