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Isadora Moon, asta‑s eu! Iar el este 

Iepuraºul Roz, care mã însoþeºte 

pretutindeni. Chiar ºi în excursiile 

cu ºcoala! Pânã acum, am fost 

împreunã cu colegii într‑un 

singur loc – la balet –, aºa cã am 

fost foarte încântatã atunci când 

învãþãtoarea noastrã, 

Capitolul  
întâi



Domniºoara Cherry, ne‑a anunþat cã peste 

o sãptãmânã vom merge într‑o nouã excursie!

— Ce drãguþ! a exclamat mama 

când am dus acasã scrisoarea de la ºcoalã 

sã i‑o arãt. Un castel‑muzeu! Asta va fi 

interesant. Vrei ca tata ºi cu mine sã ne 

oferim din nou voluntari?
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— Hmmm…,  am ezitat.

Mama ºi tata au fost voluntari în 

ultima mea excursie cu ºcoala ºi a fost 

bine (în mare parte), dar nu sunt niciodatã 

sigurã ce va ieºi când se oferã sã ajute. 

Chestia e cã mama e zânã, iar tata, vampir 

(apropo, asta face ca eu sã fiu zânã‑vampir). 

Nu sunt precum ceilalþi pãrinþi, iar acest 

lucru poate fi uneori jenant.

— Puteþi, dacã vreþi neapãrat, le‑am 

rãspuns. Doar cã Domniºoara Cherry a 

spus cã de data aceasta au nevoie de un 

singur voluntar. Deci, numai unul dintre 

voi poate veni.

— Ah, a spus mama uºor dezamãgitã. 

Ce pãcat! Atunci, mai bine îl iei pe tatãl 
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tãu. ªtii ce mult îndrãgeºte castelele vechi!

— Aºa e! a încuviinþat tata, care 

o legãna pe surioara mea bebeluº, 

Honeyblossom. Mi‑ar face plãcere sã merg!

De sub mantie a scos un stilou cu 

care a semnat scrisoarea dintr‑o singurã 

miºcare.
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— Sper sã port din nou o vestã din 

aceea reflectorizantã, la modã, a zis el. Era 

o þinutã cât se poate de izbitoare.

— Da, a fost de acord mama. Erai 

tare chipeº în ea. Vestele erau drãguþe ºi 

luminoase. Cuvântul potrivit pentru ele 

cred cã ar fi „fluorescent“. 

— Fluorescent! Ador acest cuvânt! a 

jubilat tata, înapoindu‑mi scrisoarea. Abia  

aºtept excursia! Pur ºi simplu ador castelele  

vechi. Crezi cã e bântuit? Sper cã da!

— Nu ºtiu, i‑am rãspuns. Trebuie sã 

o întreb pe Domniºoara Cherry.


