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Prietene pentru totdeauna!

Capitolul 1

Un plânset ascuțit o trezi pe Pippa. Dădu 
plapuma la o parte și sări din pat cu ochii lipiți 
de somn. În patul uriaș din fața ei se zvârcolea 
prințesa Praf-de-Stele și plângea în hohote ca o 
mânză mică.

Fetița alergă să o liniștească:
— Praf-de-Stele, ce-ai pățit?
— Nu! Nu! se tânguia Praf-de-Stele printre 

sughițuri de plâns.EDITURA P
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Prinţesele din Ponilandia

Pippa o zgudui ușor, ca să o trezească.
— Gata, gata! o liniști ea cu blândețe. Nu 

s-a întâmplat nimic. A fost doar un vis urât.
Praf-de-Stele se uită chiorâș la Pippa prin în-

tuneric; parcă nu-și mai amintea cine e fetița. 
Pippa îi dădu la o parte o șuviță de păr încurcat 
de pe frunte.

— Acum e mai bine?
Praf-de-Stele își cuibări botul în palma fetei.
— Am visat, spuse ea. Ce coșmar! Se făcea 

că era Ziua Solstițiului de Vară și nu găsisem a 
opta potcoavă. Și, în clipa în care soarele a 
apus, s-a făcut întuneric beznă și s-a auzit un 
vuiet înfricoșător. Castelul Ponelis s-a prăbușit 
și insula s-a cutremurat, micșorându-se tot mai 
mult, până a ajuns cât o rocă vulcanică. Toți 
poneii erau speriați de moarte și îngrămădiți 
pe o fâșie îngustă de uscat înconjurată de EDITURA P

ARALE
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Prietene pentru totdeauna!

valurile oceanului. Și atunci a început să se ri-
dice apa. La început ne-a acoperit copitele, apoi 
s-a ridicat până la genunchi. Nu aveam cum să 
ne salvăm, eram sortiți morții! Iar baroneasa 
Divina, care avea aripi, și-a luat zborul. Se ro-
tea în cercuri deasupra noastră și râdea cu ră-
utate. Ne spunea că s-a zis cu coroanele, că 
de-acum încolo trebuie să purtăm numai glugi.

Praf-de-Stele se dădu jos din pat, luă un piep-
tăn și începu să și-l treacă prin coamă, fără 
tragere de inimă.

— N-are cum să se întâmple asta! O să gă-
sim și ultima potcoavă, îți promit! spuse Pippa.

Fetița îi luă pieptănul și perie coama lungă și 
bogată a poneiului.

— Ești o prietenă minunată, necheză Praf-
de-Stele.EDITURA P

ARALE
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Prinţesele din Ponilandia

Prietenele se îmbrățișară, apoi se apropiară 
împreună de fereastră.

— Se luminează, spuse Pippa și arătă spre 
dârele rozalii care brăzdau cerul întunecat. Azi 
trebuie să găsim ultima potcoavă.

Praf-de-Stele se întoarse la oglindă, își puse 
pe cap coronița cu nestemate roz și își lustrui 
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