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Secretul special

Odată, la revărsatul zorilor, chiar înainte 
de răsăritul soarelui, doi ponei stăteau într-o 
curte împărătească și priveau întristați un zid 
de piatră.

— Zidul n-a fost gol de când mă știu. Nu-mi 
vine să cred că au dispărut toate potcoavele. 
Chiar înainte de Ziua Solstițiului de Vară, spuse 
armăsarul.

Era un animal chipeș, un ponei de culoare 
arămie, cu picioare puternice și ochi străluci-
tori, împodobit cu o eșarfă de mătase stacojie.EDITURA P
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Prinţesele din Ponilandia
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Secretul special

Iapa era din rasa palomino, delicată, dar ma-
iestuoasă. Avea robă aurie și coadă de un alb 
imaculat, care se revărsa ca o cascadă. Necheză 
ușor:

— Și avem atât de puțin timp la dispoziție 
ca să le găsim.

Poneii priveau cu amărăciune cum întuneri-
cul se destramă și răsare soarele. Iar când prima 
rază poposi în curtea împărătească, zidul se 
lumină și ieșiră la iveală urmele rămase acolo 
unde atârnaseră, până nu de mult, potcoavele 
de aur.

— Ziua Solstițiului de Vară este cea mai 
lungă din an, spuse încet armăsarul. E momen-
tul în care potcoavele noastre străvechi își refac 
energia magică. Dacă nu dăm de urma lor în opt 
zile, atunci, în amurgul celei de-a opta zile, ma-
gia lor seacă și frumoasa noastră insulă o să piară.EDITURA P
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Prinţesele din Ponilandia

Oftă adânc și-și frecă ușor fruntea de fruntea 
reginei lui.

— Numai un miracol ne mai poate salva, 
mai spuse el.

Regina își plecă gâtul cu eleganță și diaman-
tele de pe coroana ei sclipiră în lumina zorilor.

— Nu-ți pierde speranța, spuse ea blând. 
Presimt că miracolul e aproape.
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