Capitolul
întâi

Isadora Moon, asta‑s eu! ªi el este
Iepuraºul Roz. A fost jucãria mea de pluº
preferatã, dar a prins viaþã când mama i‑a
fãcut o vrajã cu bagheta ei. Merge cu mine
peste tot, chiar ºi la petrecerile aniversare!

De când am început ºcoala am fost la
o mulþime de astfel de petreceri. De‑ale
oamenilor! Sunt foarte interesante ºi
diferite de cele pe care le organizãm la
noi acasã. Înainte sã‑i cunosc pe prietenii
mei oameni nu fusesem decât la petreceri
vampireºti sau zâneºti. Fiindcã mama mea
e zânã ºi tatãl meu, vampir. Da, serios!

ªi, pentru cã ei sunt aºa, ºtiþi ce
înseamnã cã‑s eu? O zânã‑vampiriþã!
Sunt un pic din amândouã. Nu ºtiam
prea sigur unde mi‑era locul dar am fost la
ºcoala pentru oameni, unde am descoperit cã
fiecare e un pic diferit ºi cã aºa e cel mai bine.
Mi‑a plãcut în mod deosebit sã
merg la petrecerile organizate cu ocazia
aniversãrilor zilelor de naºtere ale
prietenilor mei. Niciuna nu e la fel! Abia
aºteptam sã vinã ziua mea de naºtere, ca sã
dau ºi eu o petrecere.
— Sper cã de ziua ta vei da o frumoasã
petrecere vampireascã tradiþionalã, mi‑a
zis tata.
— Hmm, am fãcut eu.
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Nu prea voiam o petrecere vampireascã.
Cred cã i‑ar cam speria pe prietenii mei.
Petrecerile vampireºti se þin mereu în toiul
nopþii, plus cã trebuie sã te îmbraci elegant
ºi sã‑þi piepteni pãrul foarte îngrijit.
Vampirii fac mare caz de înfãþiºarea lor.
Le place sã se joace în zbor ºi sã strãbatã
cerul cu viteza fulgerului. Aripile mele nu
pot þine pasul cu ei, fiindcã sunt mai moi,
ca aripile de zânã. La petreceri, vampirilor
le mai place, de asemenea, sã serveascã
mâncãruri roºii ºi sã bea suc roºu. Eu urãsc
toate mâncãrurile roºii.

— Ce zici de o petrecere zâneascã
tradiþionalã? a sugerat mama. Ar fi
minunat!
Mi‑am adus aminte de petrecerea
zâneascã pe care a organizat‑o mama
când am împlinit patru ani. Zânele iubesc
natura, aºa cã ne‑am dus în pãdure la un
râu. Era foarte frig, iar în apã era plinã de
alge ºi peºti.
— Ce înviorãtor e! striga mama când
sãrea în apã cu toate zânele invitate.
Eu stãteam ºi tremuram în apã. Iepuraºul
Roz a stat pe un bolovan. Lui nu‑i place
deloc sã se ude.

— Aº prefera sã dau o petrecere
omeneascã, la fel ca prietenii mei de la
ºcoalã, le‑am spus sincer mamei ºi tatei.
Sunt mult mai distractive.
— Imposibil, a zis tata. Nu existã
ceva mai distractiv decât o petrecere
vampireascã. Gândeºte‑te la delicioasele
mâncãruri roºii!
— Eu cred cã o altã petrecere la înot
ar fi minunatã, a zis mama visãtoare. Pe
urmã, am putea sã facem un foc de tabãrã
ºi coroniþe din flori.
— Mi‑ar plãcea foarte mult una
omeneascã, am spus eu. Vã rog! La
petrecerile oamenilor sunt tot felul de
chestii amuzante!
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— Ce fel de chestii amuzante?
a întrebat bãnuitoare mama.
— Pãi, la petrecerea lui Zoe, sãptãmâna
trecutã, a trebuit sã purtãm costumaþii. S‑a
numit bal mascat.

— Mã întrebam eu de ce purtai
urechile alea roz de iepure, a zis tata.
— Eu am fost Iepuraºul Roz! i‑am
spus. ªi Iepuraºul Roz s‑a îmbrãcat ca
mine. A fost tare amuzant. Am avut tort,
îngheþatã, pungi de petrecere ºi am jucat
„dã pachetul mai departe”.
— Ce dã? a întrebat mama.
— Pachetul! am rãspuns. Îl dãm din mânã
în mânã într‑un cerc, iar la sfârºit e o surprizã!
— Sunã foarte ciudat, a zis mama. ªi ce
e o pungã de petrecere?
— E o punguliþã pe care o dai
invitaþilor la sfârºitul petrecerii, am
explicat eu. Are înãuntru mici cadouri ºi o
felie de tort învelitã într‑un ºerveþel.
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