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Sbohem,
havajská part y!

D

Duhový ostrov byl zaplněnější než obvykle. Všude

se hemžili turisté a roztodivné dopravní prostředky.
Zánovní dodávky ze sedmdesátých let nalakované odvážnými barvami, taxíky tažené koňmi, vláčky na kolečkách, dvoupatrové autobusy bez střechy… všechny
nerušeně kroužily po ulicích ostrova, a přispívaly tak
k jeho okouzlující atmosféře.
„Teda, mládeži, konečně jsme tady! To je krása!“
zvolala Musa, když se rozhlédla kolem sebe.
V tu chvíli se ulicí prohnalo piano. Křídlo bylo
na kolečkách a zapřažené za burácejícím autem s motorem o mnoha koních.
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„Proč se tady takhle projíždí?“ chtěla vědět Stella.
„Tady se na důvody neptej,“ odpověděla Bloom. „Na
tomhle ostrově je jediným pravidlem nepravidelnost.“
Ostatní Winx a Specialisté se vesele zasmáli.
„Tak jo, ať žije chaos!“ zaskřehotal Brandon.
„Ať žije zahálka!“ přidal se Timmy.
„Ať žije sladké nicnedělání!“ zakončila Stella.
Zaparkovali karavan na odpočívadle a vydali se trochu protáhnout kosti a prozkoumat ostrov.
„Mimochodem, co je v plánu na dnešní večer?“ zajímala se Layla, zatímco ji Milly lechtala oušky po tváři.
Víla ji nesla v batůžku na zádech, králičí slečinka si ale
nedala říct a pořád se vrtěla. Byla svobodomyslná stejně jako její panička.
„Hmm… slyšela jsem, že se tu koná kongres o nanotechnologii,“ navrhla Tecna a po očku mrkla na Bloom.
„Můžeme taky vyrazit na výstavu do muzea podmořské paleontologie nebo na koncert barokní hudby…“
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Stella a Riven vyprskli. Už už se jim z pusy vydrala
nepěkná odpověď, ale Bloom byla rychlejší a se smíchem je zastavila: „Zadržte! Tecna žertuje! Co byste
řekli na večírek v havajském stylu na pláži?“
„SUPER!“ vykřikli všichni. „VÝBORNĚ! To je něco
pro nás!“
Sky, Brandon, Riven, Timmy a Helia se okamžitě
chopili Bloom a začali ji vyhazovat do výšky. Víla se
spokojeně smála, zatímco Belle a ostatní mazlíčci jí poskakovali po hlavě ověnčené ibiškovými květy. Duhový ostrov ležel v tropech, kde bylo zvykem vítat turisty
ohromnými květinovými věnci.

Rudý západ slunce ozářil zátoku Mořského koníka.
Na pláži zůstali jen Winx, Specialisti a mazlíčci. Připravovali pohoštění na havajský večírek. Nápoje, plátky
melounu, zákusky a nealkoholické koktejly. Přívěs stál
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opodál. Byl vybavený vším, co je třeba na ty nejlepší
prázdniny.
„Beru si na starost havajský styl,“ prohlásila Stella.
Popadla velký pytel a vysypala z něj barevné oblečky
v tropickém stylu a květinové věnce.
„Kdo se postará o oheň a pochodně?“ ptala se Musa.
„Oheň si vezmu na starost já,“ přihlásil se Riven
a pobaveně na svou dívku mrkl. „Jsem specialista
na zažehávání srdcí.“
„Opravdová odbornice na oheň a plameny je tady
Bloom,“ zažertoval po svém Sky.
„Ty mi můžeš pomoci s hudbou,“ řekla Musa Rivenovi. „Já budu hrát a ty mi dávej rytmus.“
Víla vzala kytaru a začala brnkat. Ostatní se sesedli
okolo ní. Slunce mizelo za obzorem a na mořské hladině zazářil odraz měsíce. Bloom zahájila večírek – zapálila připravenou hranici. Plameny začaly tancovat v rytmu hudby. Všechno bylo kouzelné.
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Pepe a Chicko se už chystali na sladkosti,
ale Ginger a Coco je včas zastavily a vynadaly jim. Za trest je poslaly hlídat pochodně, které stály u vchodu na místo, kde se
večírek konal. Po chvilce si všimli neznámé postavy, která se k nim blížila.
Vypadala divně a objevila se zničehonic.
Pepe přispěchal k Muse a začal kolem ní nervózně
pobíhat. Víla okamžitě pochopila, že něco není v pořádku. Přestala se starat o hudbu a na poslední chvíli
stihla varovat ostatní… Na písku se zračil odraz vysokých plamenů. Víly a Specialisti se mžikem obrátili.
Spatřili vysokou postavu v černém plášti s kapucí.
Specialisti se vymrštili a zaujali obranný postoj. Neznámý sňal kapuci a řekl:
„Jen klid! Jsem přítel a jsem tu kvůli Muse.“
Riven k němu nedůvěřivě přistoupil a podezřívavě si
ho prohlédl. „Co od mojí holky chceš? Kdo jsi?“

9

WINX_FAMILY_Musa_CZ.indd 9

19.07.16 12:23

