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Aventura unicornului

Capitolul 1

Pippa se trezi cu razele calde ale soarelui pe 
obraji și cu sunete melodioase în urechi. Muzica 
îi amintea de sora ei mai mare, Miranda, care 
obișnuia să cânte dimineața la trezire. Dar ea 
cânta fals, nu ca vocile frumoase pe care le au-
zea. Se dădu jos din pat:

— Praf-de-Stele, te-ai trezit?
Plapuma de puf a prințesei ponei era răvă-

șită, ca și cum sărise din pat în mare grabă. EDITURA P
ARALE
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Prinţesele din Ponilandia

O cuprinse un val de tristețe în timp ce se uita 
la camera goală. Oricât de enervantă era 
Miranda, îi era dor de ea. Și de mama, și de 
fratele ei mai mic, Jack. Oare și lor le era dor 
de ea?

Trecuseră patru zile de când Pippa plecase în 
vacanţă. Doi căluți-de-mare apăruseră ca prin 
farmec și o luaseră cu ei în Ponilandia, o insulă 
cu ponei vorbitori. Aflase cu această ocazie că 
Ponilandia era într-un mare pericol. Cele opt 
potcoave care țineau insula în viață fuseseră 
furate de pe Zidul Șoaptelor, un zid străvechi 
din curtea castelului Ponelis. Dacă potcoavele 
nu erau găsite până în Ziua Solstițiului de Vară, 
soarele nu putea reînnoi energia lor magică și 
Ponilandia pierea. Spre marea ei surpriză, fetei 
îi fusese încredințată greaua misiunea de a găsi 
potcoavele. Misiune pe care și-o îndeplinise cu EDITURA P
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Aventura unicornului

succes până atunci: împreună cu noua ei prie-
tenă, prințesa ponei Praf-de-Stele, reușise să 
găsească patru, dar Solstițiul de Vară era peste 
trei zile și mai lipseau patru potcoave.

La trezire, Pippa își amintise un lucru im-
portant: Ponilandia era închisă într-o bulă de 
timp fermecată. Timpul din lumea oamenilor 
stătea pe loc, așadar, familia ei nu-i simțea 
lipsa. Dorul de casă al fetiței se risipi iute.

Alergă la fereastră, curioasă să vadă cine 
cânta. Dormitorul prințesei Praf-de-Stele era 
în cel mai mic turn al castelului, cel cu steag 
rozaliu, și avea o vedere superbă. Pippa scrută 
întinderea stălucitoare a mării, apoi privirea ei 
coborî spre curtea castelului.

Ce se întâmpla?
Toți poneii curții regale erau adunați, cu 

prinți și prințese. Eșarfele lor colorate și EDITURA P
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Prinţesele din Ponilandia
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