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Într‑o dimineaþã geroasã de luni, mergeam 

spre ºcoalã cu Iepuraºul Roz þopãind 

alãturi. Era aºa de frig, încât pânzele de 

pãianjen îngheþate sclipeau în lumina 

soarelui ºi scoteam noriºori albi în timp 

ce respiram. De aceea amândoi purtam 

fulare împletite ºi cãciulile noastre de lânã, 

cu ciucuri. 

Capitolul 
întâi



Bineînþeles cã Iepuraºul Roz nu 

simte de fapt frigul, fiindcã e de pluº, dar 

tot îi place sã se îmbrace corect în funcþie 

de ocazie. Pe vremuri, a fost jucãria mea 

preferatã, dar mama l‑a transformat 

cu bagheta sa magicã într‑un iepuraº 

adevãrat. Mama poate sã facã astfel de 

lucruri pentru cã e zânã!
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Odatã ajunºi la ºcoalã, mi‑am dat 

seama cã se întâmpla ceva interesant 

pentru cã toþi prietenii mei erau adunaþi 

în mijlocul clasei. 

— Oliver dã o petrecere! a zis 

Bruno, fluturând o invitaþie coloratã. 

La patinoar!

— Oooh! a spus Zoe, întinzându‑se 

sã vadã mai bine. Nu am patinat niciodatã!

— Nici eu! am zis, încântatã. Abia 

aºtept!

Însã ne‑am dat repede seama cã 

Oliver împãrþise deja toate invitaþiile, iar 

acum avea un aer încurcat ºi se îmbujorase 

tare. 

A ridicat din umeri ºi a spus:



— Îmi pare rãu. Am voie sã invit 

doar trei prieteni. Biletele la patinoar sunt 

scumpe.

— Oh, a fãcut Zoe, dezamãgitã.

— Ce pãcat, a spus Sashi, încercând 

sã nu parã supãratã.

Am rãmas cu privirea în podea, 



fãrã sã spun nimic. Mã îmbujorasem ºi 

mi‑era ruºine fiindcã îmi închipuisem cã 

voi fi invitatã.

— Chiar îmi pare rãu, a zis Oliver. 

Aº fi vrut sã invit pe toatã lumea!

— Nu‑þi face griji, i‑a spus Zoe 

bãtându‑l uºor pe braþ. Te înþelegem. 
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— Desigur, a fost de acord Sashi. 

Înþelegem! Nu‑i aºa, Isadora?

— Bineînþeles, am chiþãit eu imediat.

Tot restul zilei am încercat din 

rãsputeri sã nu mã mai gândesc la 

petrecerea lui Oliver, dar când am ajuns 

acasã, tot la ea îmi era gândul. 

— S‑a întâmplat ceva? m‑a întrebat 

mama în timp ce întindea unt de arahide 

pe pâine, pregãtindu‑mi o gustare. Eºti 

foarte tãcutã azi.

— Prea tãcutã, a zis tata, cãscând. 

Abia se trezise. Tata e vampir, deci 

doarme ziua ºi stã treaz toatã noaptea.



— Nu‑i nimic, le‑am rãspuns.

— Nimic?! a spus tata. Prostii! Dacã 

nu era nimic, pânã acum terminai de 

mâncat sendviºul acela dezgustãtor cu unt 

de arahide. 

Tata e de pãrere cã mâncarea e 

scârboasã dacã nu are culoarea roºie.
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— Pãi…, am început eu. E vorba cã 

amicul meu Oliver dã o petrecere ºi nu 

m‑a invitat ºi pe mine.

— Ce pãcat, a zis mama, ocupatã cu 

pasatul unui avocado pentru surioara mea 

bebeluº, Honeyblossom. Dar mi‑e teamã 

cã nu putem fi toþi invitaþi oriunde.

— Mama are dreptate, a fost tata 

de acord. N‑o lua personal, Isadora, sunt 

sigur cã Oliver nu a vrut sã supere pe 

nimeni. 

— ªtiu, sunt sigurã cã n‑a vrut. Sunt 

doar dezamãgitã. El se duce sã patineze! 

Eu nu am patinat niciodatã. Mi‑ar plãcea 

sã încerc.



— Ah! a exclamat mama. Eu ºi 

sora mea ne distram de minune pe 

patinoarele magice din pãdure! Natura e 

tare frumoasã când totul în jur e îngheþat 

ºi strãluceºte!

— Te referi la mãtuºa Crystal? am 

întrebat eu.

— Da, a rãspuns 

mama. Avea obiceiul sã 

facã patinoare minunate 

prin magie, cu ajutorul 

baghetei sale. Þii minte 

cã specialitatea ei e 

gheaþa magicã? Pentru cã 

s‑a nãscut iarna. 



— ªtiu, am spus eu, e o zânã de iarnã. 

Ce mult mi‑ar fi plãcut sã fii ºi tu o zânã 

strãlucitoare a zãpezii, mami!

— Mie nu! a zis tata înfãºurându‑se 

mai strâns cu mantia. Brrr!

— Prefer sã fiu zânã de varã, a spus 

mama. Cel mai bine mã pricep la flori ºi la 

razele soarelui! 




