Capitolul
întâi
Era într‑o dupã‑amiazã de duminicã
ºi eu țopăiam plinã de nerãbdare în faþa
ferestrei de la bucãtãrie. Veriºoarã‑mea
Mirabelle, care e zânã‑vrãjitoare, venea sã
stea la noi! O sãptãmânã întreagã!

— N‑am mai vãzut‑o de secole, a zis
mama, care era ocupatã sã pregãteascã
un tort, special pentru aceastã ocazie.
Îºi folosea bagheta magicã pe post de
mixer, iar din castron sãreau întruna
steluþe fermecate.
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— ªtiu, am rãspuns eu. De data asta,
m‑am gândit la niºte jocuri numai bune de
jucat cu cãsuþa de pãpuºi!
— Sună grozav! a spus mama.
Deodatã, Iepuraºul Roz a început sã
sarã în sus pe blatul de bucãtãrie ºi sã arate
cu lãbuþa spre fereastrã. Dacã nu ºtiaþi,
Iepuraºul Roz era jucãria mea preferatã,
astfel cã mama mi‑a transformat‑o prin
magie într‑un iepuraº viu. Mama poate sã
facã lucruri de‑astea fiindcã e zânã.
— Mamã, uite, a venit! am strigat eu.
Mama s‑a oprit o clipã din amestecat
ºi ne‑am uitat amândouã la Mirabelle cum
cobora vijelios în grãdina noastrã. Era o
încântare s‑o priveºti.
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— Mi‑aº fi dorit să am ºi eu o mãturã,
am spus, oftând.
Mama m‑a îmbrãþiºat.
— Aripile sunt mult mai drãguþe decât
mãturile, a zis ea. A lãsat jos castronul cu
aluatul pentru tort ºi am ieºit amândouã
afarã, în grãdina din faþa casei.

12

— Mirabelle! am strigat eu alergându‑i
în întâmpinare ºi am prins‑o în braþe cu
entuziasm, aºa, ca între veriºoare. Mã
bucur tare mult sã te vãd!
— ªi eu mã bucur sã te revãd! a strigat
Mirabelle, îmbrãþiºându‑mã la rândul ei.
Purta o pãlãrie neagrã þuguiatã ºi o
pereche de cizme lucioase, cu ºireturi, care
pãreau a fi foarte la modã.
— Unde e unchiul Bartholomew?
a întrebat Mirabelle în timp ce urcam
scãrile spre dormitorul meu din turn.
— Oh, încã doarme, i‑am spus. Þii
minte, tata întotdeauna doarme ziua. Nu
suportã lumina soarelui. Va fi în picioare la
ora ºapte seara, pentru micul dejun!
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Dar chiar în acel moment am auzit
o hãrmãlaie venind de la etaj, iar tata
s‑a nãpustit în zbor spre noi, cu mantia
de vampir învolburându‑se în urma lui.
— Ah! a exclamat el. Nepoata mea
preferatã!
— Salutare, unchiule
Bartholomew, a spus Mirabelle.
Îmi place mantia ta!

— Ce drãguþ, mulþumesc! a zis tata
radiind.
Tata adorã complimentele. Vampirii
sunt foarte atenþi când vine vorba sã se
ferchezuiascã.
— Hai sã mergem, Mirabelle, am ceva
sã‑þi arãt, am zis trãgând‑o pe lângã tata ºi
urcând ultimele trepte.
— Ta-da! am strigat deschizând uºa.
În mijlocul camerei mele se afla casa
de pãpuºi. Avusesem grijã s‑o acopãr cu
luminiþe zâneºti.
— ªi, uite! am arãtat eu spre sufrageria
în miniaturã. Am organizat o petrecere
pentru tine! În încãperea minusculã era o
mãsuþã, iar pe mãsuþã, un mic festin.
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înghețată
fină

— Mâncarea e adevãratã, am spus eu,
mândrã de mine. Chiar ºi sandviciurile
astea mititele. Mi‑a luat o veºnicie sã
le fac. ªi, uite! Am fãcut desertul din
bombonele de tort.
Mirabelle a scos un oftat. Apoi a înºfãcat
un sandvici ºi l‑a vârât în gurã cât ai clipi.
— Unt de arahide! a exclamat ea.
Preferatul meu!
— ªi al meu! am spus eu, încântatã.
Ne‑am aºezat sã mâncãm împreunã în
timp ce Iepuraºul Roz þopãia prin camerã.
ªi el era bucuros de vizita Mirabellei.
— Mã duc sã aduc apã sã umplu
piscina, am zis, scuturându‑mi firimiturile
de pe rochie.
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