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Упознајте маму вилу и мене

Здраво. Зовем се Ела Брук и живим 
у градићу Трешњограду, с мамом, 

татом и малим братом Олијем. Имам 
плаве очи и тамносмеђу косу. Моји 
најбољи школски другови су Том и 
Ленка. Мој највећи непријатељ је Зои. 
Она живи у суседној кући и заправо 
је моја ненајбоља другарица. Она је 
најзлобнија девојчица на свету. Изгледа 
злобно чак и кад се осмехује.
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Дакле, мање-више уобичајено.
Али моја породица има специјалну 

тајну, и ја то ником не смем да кажем, 
чак ни својим друговима. Моја 
мама изгледа нормално, као и свака 
друга мама... али заправо није таква. 
Довољно је да трипут затопће ногама, 
пљесне рукама, мрдне задњицом 
и каже: „Манчмелоу“... и ПУФ! 
– постане мама вила. А кад каже 
„карамела од јабуке“, поново буде она 
стара мама.

Моја тетка Џо и моја бака су такође 
виле. Умеју да лете и да постану 
невидљиве и да изводе праву магију. 
Мама и тетка Џо имају и стварно 
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кул штапић, звани мобиштапић В-5. Он 
има магичне моћи, компјутерски екран 
и дугме за екстрабрзу магију, и вилинске 
апликације, вилинску електронску 
пошту и вилинске игрице!

Проблем је у томе што мама још 
увек није баш највичнија извођењу 
магичних чини, иако се стварно много 
труди на часовима магије код виле 
Фенеле преко Вилинтјуба. Али једног 
дана ће све радити како треба.  
А и ја ћу, једнога дана, кад  
порастем, бити вила као и она. Имаћу

светлуцава крила и свој 
сопствени мобиштапић.

Али мама каже да дотад 
морам да чекам. И зато 
сам то што јесам: „вила на 
чекању“.



МАЈМУНИТИКС!
Мама вила  

и мајмунска посла

Једног дана посматрала сам Маму 
Вилу како учи магију од Фенеле, своје 

вилинске учитељице на Вилинтјубу. 
Учила је временске чини зване 
кишитикс, па сам је зато посматрала 
испод кишобрана. Мама вила је била 
под магичним лебдећим кишобраном. 
И ја сам много желела да имам магични 
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Мама Вила је откуцала 4-5-2 
на своме мобиштапићу и казала: 
„Нормитикс!“, и киша је одмах 
престала.

Кад је мама завршила час и вратила се 
у обично стање, уздахнула сам, а она ме 
је погледала. 

„Шта је било, Ела?“, упитала ме је.
„Уморна сам од тога да будем вила 

на чекању“, одговорила сам. „Желим да 
будем права вила и да изводим праву 
магију и чиним велика дела.“

Мама се насмејала. „Свака мала вила 
тако мисли“, казала је. „Није важно. И ти 
ћеш имати

лебдећи 
кишобран.

„Можеш да 
користиш много 
различитих 

чини да 
зауставиш 

кишу“, казала 
је Фенела с компјутерског монитора. 
„Пробај ’нормитикс’, 
по шифри 4-5-2. То су 
веома корисне чини.“


