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Steaua muzicii

În mijlocul Dealurilor Potcoavei, departe de 
curtea regală și castelul Ponelis, zăceau ruinele 
unui castel mai mic. Zidurile lui scorojite erau 
năpădite de iederă. Din turnuri își luau zborul 
lilieci și prin coridoarele pustii mișunau păian-
jeni.

Într-o încăpere plină de mucegai din fundul 
castelului, un ponei murg cu ochi bulbucați, 
învăluit într-o mantie întunecată, stătea aplecat 
peste un vas de sticlă atârnat deasupra unui foc 
ce ardea domol. Înăuntru, un lichid cleios, mai EDITURA P
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Prinţesele din Ponilandia

gros decât un sirop, fierbea în clocote atât de 
năvalnice încât aburii groși se învolburau în aer 
ca niște nori negri. Poneiului îi dădură lacri-
mile și tuși cu putere. Își acoperi nasul cu man-
tia până ce aburii se mai împrăștiară.

— În sfârșit, e gata!
Divina luă cu grijă vasul de pe foc cu ajutorul 

unui clește și-l mută pe o masă solidă din lemn 
de stejar. Privi lichidul, iar după ce clocotele se 
domoliră, îl turnă într-o sticluță pe care o as-
tupă cu un dop.

Începu să vorbească cu glas șoptit:
— Nimeni nu mă înțelege. Tot ce mi-am 

dorit a fost ca poneii din Ponilandia să mă iu-
bească, atât. Și mă vor iubi. În curând.

Ridică sticluța și zâmbi.
— Cu această licoare fermecată voi deveni 

cel mai iubit ponei de pe insulă! Apoi Ponilandia EDITURA P
ARALE

LA
 45



11

Steaua muzicii
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Prinţesele din Ponilandia

o să fie a mea! continuă ea cu glas țipător și 
izbucni într-un hohot de râs.

Divina își îndesă grijulie sticluța cu lichidul 
negru într-un buzunar al mantiei. Se întoarse 
spre o oglindă crăpată, ce atârna pe zid, și își 
trase gluga pe cap în așa fel încât să-i acopere 
fața.

— Ponei din Ponilandia, șopti ea, să nu vă 
fie teamă. Am un plan pentru voi!
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