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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.
Моја мама изгледа нормално, баш као 

и свака друга мама... али заправо није 
таква. Зато што може да се претвори 
у вилу. Довољно је да трипут трупне 
ногама, пљесне рукама, мрдне задњицом 
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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 
кул штапић, звани мобиштапић В-5. 
Он има магичне моћи, компјутерски 
екран и вилинске апликације, 
вилинску електронску пошту и 
вилинске игрице!
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Проблем је у томе што мама још 
увек није баш највичнија извођењу 
магичних чини, иако се стварно много 
труди на часовима код виле Фенеле 
преко Вилинтјуба. Али једног дана ће 
све радити како треба. 

И ја ћу, једнога дана, кад порастем, 
бити вила као и она! Мама ме зове 
„вила на чекању“. Имаћу светлуцава 
крила и дивну, блиставу круну, и моћи 
ћу да изводим магичне чини баш 
као и мама. Већ знам која ће ми бити 
прва чин. Желим да имам само свог 
једнорога.



Мада још не могу да изводим чини, 
могу да се играм са својим чаробним 
ормаром. Ормар ћете упознати касније.

Велика је тајна бити „вила на чекању“. 
Није ми дозвољено никоме да кажем, чак 
ни својим најбољим пријатељима Тому и 
Ленки. А дефинитивно не смем да кажем 

својој ненајбољој другарици 
Зои. Она је најзлобнија 

девојчица свих времена 
и живи у суседној 

кући. Понекад 
помишљам да би 
могла сазнати да је 
мама вила.



Али није још сазнала. А живот у 
вилинској породици је забаван! Чак и 
кад се десе грешке и настану невоље...


