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Raz v lete mali dve dievčatá, princezná Courtney

a rocková hviezda Erika, stráviť dva týždne pri tom istom
jazere. V prístavisku na ne čakali dve jachty: prvá z Kempu
pre urodzených a druhá z Popového kempu pre mladých
muzikantov.
Clive, zamestnanec Kempu pre urodzených, vyvolával
mená pasažierok prvej jachty. Courtney čakala, až zaznie aj
to jej, ale nestalo sa tak. Miesto nej Clive prečítal meno
Eriky, ktorá nastúpila na jachtu a odplávala do nesprávneho
kempu.
Princeznino meno sa ocitlo na zozname pasažierok
druhej jachty. Courtney bola trochu prekvapená, ale potom
pokrčila plecami a odplávala do Popového kempu.
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Po krátkej ceste pristála jachta pri móle.
Pohľad na breh Courtney uchvátil. Hlavná
budova vyzerala ako veľké piano a v kempe
pulzoval život! Courtney nikdy nič také nevidela
a nemohla sa dočkať, až sa zoznámi s ostatnými
dievčatami.
Zatiaľ prišla Erika do Kempu pre urodzených.
Odložila batožinu a povzdychla si. Na konci
kamennej hrádze stál… skutočný palác!
Princezné v elegantných šatách sa vznešene niesli
k bráne. Zato Erika mala na sebe obnosené
džínsy a tričko.

4

Lady Ann, majiteľka Kempu pre
urodzených, a Finn, ktorý viedol kemp pre
rockerky, už dlho spolu súperili. Obidvaja
chceli prevziať druhý kemp a celý ho
prestavať podľa svojich predstáv. Tento rok sa
lady Ann s Finnom rozhodli, že spor vyriešia
raz a navždy: usporiadajú hudobnú súťaž.
Víťazný tím dostane oba kempy a porazený
navždy skončí. Lady Ann a Finn dohodli
podrobnosti, ale účastníkom kempov nechceli
prezradiť, čo je v stávke.
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Čoskoro sa ukázalo, že Courtney aj Erika
sa omylom dostali na nesprávne miesto. Lenže
kým sa nevybavili všetky formality, museli tam
zostať. A tak sa Erika ubytovala s princeznami
a Courtney s pop hviezdami. Obidve však boli
priateľské a skoro si našli nové kamarátky.
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Na druhý deň pozvali Eriku jej

spolubývajúce, princezné Genevieve
a Aubray, aby s nimi šla kŕmiť jednorožce.
Erika si myslela, že si z nej
uťahujú. Na jednorožce totiž
neverila. Aké bolo jej
prekvapenie, keď zistila, že tieto
bájne zvieratá naozaj existujú!
Erika z nich nemohla spustiť oči
a hneď im začala česať krásne
dlhé hrivy.
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Courtney sa zatiaľ so svojimi novými kamarátkami Raynou
a Ziou zapojila do aktivít v Popovom kempe. Najskôr mala hroznú
trému a nebola si vôbec istá, či to zvládne.
Potom jej niekto podal mikrofón. Courtney nabrala odvahu
a zhlboka sa nadýchla. Prvý pokus sa jej síce nepodaril, ale skúsila
to znova a spev sa jej veľmi zapáčil.
Aj v Kempe pre urodzených mali hudobnú výchovu.
V paláci bola honosná koncertná sieň. Princezné sa učili hrať
na rôzne nástroje: na flautu, husle alebo na violončelo. Všetky
skladby boli harmonické a vkusné, žiadny nástroj ani hlas
nevyčnieval do popredia. Až do dnešného dňa.
Erika bola zvyknutá vystupovať ako sólistka. Vzala
do ruky gitaru a začala hrať a spievať.
Lady Ann ihneď napadlo, že by im Erika mohla
pomocť vyhrať hudobnú súťaž, a rozhodla sa, že ju
musí udržať vo svojom kempe za každú cenu.
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V Popovom kempe sa žilo len nastávajúcou súťažou.

Rayna a Zia si boli isté, že namyslené princezné zmetú
zo scény. Courtney sa ich reči vôbec nedotkli. Veď do
Kempu pre urodzených ani nedorazila a žiadne priateľky
tam nemala. Rozhodla sa, že bude súťažiť za Popový
kemp!
V Kempe pre urodzených si lady Ann zavolala Eriku
do svojej kancelárie a ponúkla jej, aby zostala a kemp
reprezentovala ako sólová speváčka. Erika podľahla jej
lichôtkam a súhlasila. A hneď začala vymýšľať, ako by
oživila skostnatený dvorný aranžmán a pripravila
nezabudnuteľné vystúpenie. Pre inšpiráciu sa šla
prejsť okolo jazera.
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