Capitolul
întâi

Isadora Moon, asta‑s eu! ªi el este
Iepuraºul Roz. E cel mai bun prieten al meu.
Facem totul împreunã. Printre activitãþile
noastre preferate se numãrã: zburatul
printre stele pe cerul nopþii, joaca de‑a
servitul ceaiului în fabuloasele
mele ceºcuþe decorate cu
lilieci ºi exerciþiile de balet.
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În ultima vreme am exersat mult la
balet ºi am organizat spectacole pentru
mama ºi tata. Am descoperit cã pelerina
de vampir a tatãlui meu poate fi o cortinã
excelentã pentru scenã! Aratã foarte
drãguþ cu paiete argintii în formã de
steluþe lipite pe ea… deºi am impresia cã
tata nu‑i de aceeaºi pãrere. Ultima oarã
când ºi‑a vãzut pelerina cea bunã folositã
pe post de cortinã pãrea cam… supãrat.
— E plinã de stele! s‑a vãitat el. Eu
nu‑s vrãjitor, sunt vampir! Vampirii n‑au
pelerine înstelate.
M‑am simþit un pic vinovatã, dar
totul s‑a sfârºit cu bine, fiindcã mama ºi‑a
fluturat bagheta ºi toate stelele au dispãrut.
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Mama poate sã facã asemenea lucruri
fiindcã este zânã. Tot ea a fãcut o vrajã
pentru ca Iepuraºul Roz sã prindã viaþã.
— E ca nouã! a spus ea luând loc pe
unul din scaunele pe care eu ºi Iepuraºul
Roz le pregãtisem pentru spectatori. S‑a
aºezat ºi tata, þinând‑o pe genunchi pe
surioara mea, Honeyblossom, ºi amândoi
au aºteptat începerea spectacolului.

— Bun, i‑am ºoptit eu Iepuraºului
Roz, din spatele cortinei neînstelate. Îþi
aminteºti miºcãrile?
Iepuraºul Roz a dat din cap cã da ºi a
executat un arabesque perfect. În ultima
vreme a devenit foarte bun la balet.
— Sã‑ncepem! i‑am ºoptit.
Am sãrit împreunã din spatele cortinei
cu un grand jeté magnific. Mama ºi
tata au aplaudat ºi ne‑au ovaþionat.
Iepuraºul Roz a început sã facã piruete pe
vârfurile lãbuþelor. Eu mã roteam ºi mã
învârteam îmbrãcatã în strãlucitorul meu
tutu negru.
— Superb! a strigat tata.
— Fermecãtor! a spus mama
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fluturându‑ºi bagheta ºi imediat peste noi
s‑a revãrsat o ploaie de petale roz.

La final, eu am fãcut o reverenþã
adâncã, Iepuraºul Roz s‑a înclinat, iar
mama ºi tata ne‑au ovaþionat din nou.
Chiar ºi Honeyblossom a aplaudat cu
mânuþele ei durdulii.
— A fost într‑adevãr minunat! a zis
mama. ªi foarte profesionist!
Iepuraºul Roz era foarte mândru,
umflându‑ºi pieptul în eleganta lui vestã
cu dunguliþe.

