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Un vis împlinit

Capitolul 1

Pippa MacDonald clipi somnoroasă și își roti 
privirea prin încăperea străină. Uitase unde se 
afla. Își amintea că plecase cu familia ei în va-
canță la mare, dar asta nu era casa de vacanță. 
Patul lipit de al ei era uriaș și peste el trona o 
plapumă umplută cu paie. Tăblia, în formă de 
inimă, era împodobită cu cocarde. Și în patul 
acela uriaș dormea dus un ponei – o prințesă 
ponei!EDITURA P
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Prinţesele din Ponilandia

Atunci își aminti brusc tot. Așa e, fusese în 
vacanță, dar nu după mult timp doi că-
luți-de-mare o suiseră repejor pe spinarea lor 
și o duseseră în Ponilandia, o lume magică 
plină de ponei vorbitori, în care niciun om nu 
mai pășise vreodată. Acest loc special era în-
chis într-o bulă de timp și părinții ei nu avea 
cum să-i simtă lipsa, căci în lumea lor timpul 
stătea pe loc.

Acolo o întâlnise pe prințesa Praf-de-Stele 
și aflase că Ponilandia era în mare primejdie. 
Pe zidul străvechi din curtea castelului atârna-
seră până nu de mult opt potcoave de aur fer-
mecate. O dată pe an, în Ziua Solstițiului de 
Vară, soarele reînnoia energia potcoavelor. 
Dar potcoavele fuseseră furate și, dacă nu erau 
găsite până în Ziua Solstițiului de Vară, 
Ponilandia dispărea.EDITURA P
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Un vis împlinit

Pippa aflase cu uimire că fusese adusă în 
Ponilandia cu misiunea de a găsi potcoavele fer-
mecate. Și după o interesantă, dar periculoasă 
aventură, ea și prietena ei, prințesa Praf-de-
Stele, reușiseră să dea peste o potcoavă taman 
pe dealurile de la poalele Vulcanului înfricoșă-
tor. Dar mai aveau șapte potcoave de găsit. Și 
până la Ziua Solstițiului rămăseseră doar cinci 
zile!

Fetița sări din pat și-și căută hainele. Își 
aminti că la culcare le atârnase de spătarul sca-
unului, dar nu le vedea pe nicăieri. Găsi, în 
schimb, altele noi: o bluză albă, cu potcoave 
mici, rozalii și bleu, o pereche de pantaloni de 
călărie roz și niște sandale asortate. Le îmbrăcă 
bucuroasă și împrumută un piepten de la 
Praf-de-Stele, cu care-și descurcă părul negru 
și cârlionțat.EDITURA P

ARALE
LA

 45


	Pages from Ponilandia_2-Un_vis_implinit_2632-5
	Pages from Ponilandia_2-Un_vis_implinit_2632-5-2



