
Isadora Moon. Sunt chiar eu!

Iepuraºul Roz ºi cu mine ne distrãm  

mult împreunã.

Capitolul  
întâi
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Mama mea e contesa Cordelia Moon. 

Este zânã. Da, chiar este zânã! Îi place 

sã grãdinãreascã, sã înoate în râuri 

învolburate, îndrãgeºte focurile magice de 

tabãrã ºi preferã sã doarmã afarã, sub cerul 

înstelat. 

Tatãl meu este contele Bartholomew 

Moon. El e vampir. Chiar asta este! Lui 

îi place sã stea treaz toatã noaptea, sã se 

hrãneascã doar cu alimente sângerii (roºii 

coapte — puah!), sã priveascã îndelung 

cerul pe timpul nopþii prin telescopul sãu 

special ºi sã zboare când e lunã plinã.

Mai e ºi sora mea cea micã, 

Honeyblossom. Ea este jumãtate zânã, 

jumãtate vampir, exact ca mine! Îi place sã 



tragã câte un pui de somn, sã gângureascã 

ºi sã bea lapte roz.

Iepuraºul Roz ºi cu mine suntem 

mereu împreunã. El era animãluþul meu de 

pluº favorit, dar mama a fãcut o vrajã ºi l-a 

transformat într-o fiinþã vie.





Iar asta este casa noastrã! Dormitorul 

meu se aflã la ultimul etaj din turn. De la 

fereastra mea se poate vedea tot oraºul. 

Iepuraºul Roz nu prea are voie sã se 

apropie de ferestre, fiindcã îi place prea 

mult sã sarã de acolo.



El îºi închipuie cã poate sã zboare, ca 

mine.

Însã, de fapt, nu poate sã zboare.

În fiecare dimineaþã, îi privesc pe copiii 

oamenilor cum se îndreaptã spre ºcoalã. 

Poartã uniforme caraghioase, cu cravate în 

dungi.

Chiar dacã acei copii par foarte 

prietenoºi…
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ªi chiar dacã pare cã se distreazã de 

minune…

Mã bucur cã sunt jumãtate vampir, 

jumãtate zânã, pentru cã o zânã-vampir nu 

trebuie sã meargã la ºcoalã.

Sau cel puþin aºa credeam…

Ieri-searã exersam zborul în bucle prin 

faþa ferestrei dormitorului, când tata m-a 

strigat de jos. 

— Isadora! mi-a spus. Vino la micul 

dejun!

Tata ia întotdeauna micul dejun la 

ºapte seara, fiindcã în timpul zilei doarme. 

Mama îºi ia micul dejun dimineaþa.

Asta înseamnã cã, de obicei, eu iau de 

douã ori micul dejun. Nu mã deranjeazã, 


