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Isadora Moon este specialã
pentru cã este diferitã!

Mama ei este zânã, tatãl este vampir, 
iar ea este câte puþin din amândouã!
Îndrãgeºte noaptea, liliecii ºi costumul 

negru de balet, dar ºi soarele strãlucitor, 
bagheta magicã ºi îl adorã pe 

Iepuraºul Roz.

De la frigerea bezelelor pe un foc 
de tabãrã, la împrietenirea cu o 

sirenã – în preajma Isadorei se petrec 
lucruri speciale!

Merge la şcoală Îşi serbează  ziua de naștere

Merge la balet

ISBN 978‑606‑44‑0002‑4
www.curteaveche.ro
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Capitolul  
întâi

Isadora Moon, asta‑s eu! ªi cel mai bun 

prieten al meu este Iepuraºul Roz. Era 

jucãria mea preferatã, de aceea mama l‑a fãcut 

sã prindã viaþã fermecându‑l cu bagheta ei 

magicã. Mama poate sã facã lucruri de‑astea 

pentru cã e zânã. Ah, ºi v‑am spus oare cã 

tatãl meu e vampir? Asta înseamnã cã eu sunt 

pe jumãtate zânã, pe jumãtate vampir! 
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Dupã Iepuraºul Roz, cei mai buni 

prieteni ai mei sunt Zoe ºi Oliver. Mergem 

toþi la aceeaºi ºcoalã. E o ºcoalã obiºnuitã, 

pentru copiii de oameni. Îmi place la nebunie! 

În fiecare dimineaþã, Zoe ºi Oliver bat 

la uºa mea ºi apoi mergem împreunã la 

ºcoalã pe jos. Mama ºi tata evitã mereu sã 

deschidã uºa. Discuþiile cu oamenii nu‑i fac 

sã se simtã în largul lor. 

Era prima zi de ºcoalã dupã vacanþa de 

varã ºi aºteptam cu nerãbdare sã‑mi revãd 

prietenii. De îndatã ce am auzit „cioc, cioc, 

cioc” la uºã am zburat sã deschid. 

— Zoe! am zis sãrind sã o îmbrãþiºez 

strâns. Pe Oliver n‑am sãrit, fiindcã lui 

nu‑i plac îmbrãþiºãrile. 



Am pornit pe alee împreunã ºi 

Iepuraºul Roz þopãia pe lângã noi. Zoe 

scotea un zornãit ciudat când pãºea, 

fiindcã purta la gât o sumedenie de 

bijuterii. Când va fi mare vrea sã se facã 
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actriþã ºi întotdeauna se costumeazã în 

diverse personaje. 

— Astãzi sunt reginã! mi‑a spus, 

rãsucind unul din coliere în jurul degetului 

ºi bãtând cu degetele în coroana de hârtie 

de pe cap. Regina Zoe! 

— Îmi plac brãþãrile tale, am spus. 

De unde le‑ai luat? 

— Din Franþa! a spus Zoe. Acolo am 

mers în vacanþã. A fost très fantastic. 

Ne‑am dus cu un feribot. 

— Ooh, sunã grozav, a spus Oliver. 

El adorã bãrcile. 

Apoi Zoe a scotocit prin geantã ºi a 

scos o altã brãþarã. 
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— Asta e pentru tine, Isadora, a zis ea. 

Din Franþa. 

— Uau! am spus luând brãþara. 

Mulþumesc, Zoe! Am simþit cã strãlucesc 

toatã  când am pus‑o pe mânã. 

— Iar asta e pentru tine, Oliver, a spus 

Zoe dându‑i un magnet în forma steagului 

francez. 

— Super! a zis Oliver. Mulþumesc, Zoe! 

Foarte drãguþ din partea lui Zoe cã 

îmi adusese ceva din vacanþã, dar eu m‑am 

simþit cam jenatã cã nu‑i luasem nimic. 

— Abia aºtept astãzi ora de 

comunicare, a spus Oliver. Am adus 

fotografii din vacanþã. Am stat la un hotel 

pe litoral! 
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— Cred cã a fost fain, am spus, dupã 

care am încercat sã schimb subiectul. 

Îmi pierise brusc cheful de a discuta 

despre vacanþã. Mai ales despre vacanþa 

mea. Fusesem tot pe litoral, la fel ca Zoe 

ºi Oliver, dar se întâmplaserã lucruri 

ciudate… genul de lucruri care nu se 

întâmplã probabil în vacanþele oamenilor. 

Când am ajuns la ºcoalã, învãþãtoarea 

noastrã, Domniºoara Cherry, aranja deja 

clasa pentru ora de comunicare. 

— Bunã dimineaþa tuturor! a spus ea 

zâmbind întregii clase. Sper cã aþi petrecut 

o varã minunatã. Cine vrea sã vinã ºi sã 

vorbeascã primul despre vacanþã? 



ORA DE COMUNICARE

VACANȚA MEA 
DE VARĂ
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