PRVÁ KAPITOLA

Hor sa
na Kúzelnú čistinku!
Luna, mesačný jednorožec, si v batôžku niesla
pozvánku na jednu veľmi výnimočnú udalosť.
Konala sa na druhej strane Kúzelnej čistinky
a Luna tam letela celú noc! Bola úplne
nadšená. Keď však vyšlo slnko, musela
si urobiť prestávku, lebo už bola unavená.
Roztomilandia sa prebúdzala a nedali sa
od nej odtrhnúť oči.
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Hor sa na Kúzelnú čistinku!

„Zajkovia hrajkovia!“ zachichotali sa
zajačiky a začali vyskakovať z porastu
ako pukance. Vo vzduchu sa zastavili,
aby zamávali labkami alebo urobili
mlynské kolo, a opäť dopadli na zem.
Zrazu k Lune priskočil zelený zajko.
„Kúzelná čistinka je len zopár
skokov tamtým smerom.
Alebo zopár mávnutí,“ dodal,
keď si všimol Lunine krídla. Zrak
mu klesol na jej kopýtka. „Alebo si chvíľu
zacválaš… Čo za zvieratko vlastne si?“
„Mesačný jednorožec,“ odvetila Luna.
„Mesačný jednorožec!“ zalapal po dychu
zajko. „Fíha!“
„Som ako normálny jednorožec,
len so špeciálnym rohom,“ vysvetlila mu.
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NAJLEPšÍ KAMOšI NAVEKY

Súťaž nebola dosť veľká pre celú Roztomilandiu,
a tak sa pozvánky rozposielali náhodne. Bolo
to ako koleso šťastia. Na každého raz príde rad,
ale toto bola prvá Lunina pozvánka v živote.
„Čo rozkošné sa chystáš predviesť?“
spýtala sa Pipa, pričom sa zatočila a potkla sa
o vlastné nohy.
„Dúfam, že môj roh predvedie nejaké
rozkošné kúzla,“ odvetila Luna. „Mala by si sa
zúčastniť aj ty!“
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NAJLEPšÍ KAMOšI NAVEKY

„Čo to je?“ spýtala sa Pipa. „Moje slnečné
okuliare sú príliš tmavé. Nič nevidím.“
„Neviem,“ povedala Luna. „Mení farby.
Teraz si jednou rukou pretiera oči a druhou sa
škriabe na… to je jedno.“
„Znie to ako leňoch Sammy,“ odvetila
Pipa. „Vždy ho niečo svrbí.“
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