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Přenes se s námi do magické země Meribelly.
Staň se s Keirou a Tori svědkem napínavého dobrodružství,
které vzniklo z nevinného holčičího nápadu s výměnou rolí.

V království Meribella se konala velká slavnost.
Princezna

se ujala role hostitelky

pod přísným dohledem tety

.

V duchu však snila o životě slavné popové hvězdy.
Tou dobou

, populární zpěvačka,

unavená věčnými koncerty, fanoušky i nátlakem
krutého a nelítostného manažera
přemýšlela o tom, jak krásně si žije
opravdová princezna.
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,

Druhý den Keira koncertovala v královském paláci.
Dívky se setkaly a okamžitě si porozuměly.
Stejně jako jejich pejsci:
fenka Tori, a
Tori vyzvala

,

, pejsek Keiry.
, aby si vyzkoušela

královskou čelenku. Zpěvačka mávla
kouzelným

a její moderní kostým

se rázem změnil v honosnou róbu.
si pomocí kouzelného
vyčarovala účes podle poslední módy!
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Pak
s

ukázala

tajnou zahradu

i víly, které ji střežily. Na květině

vyrůstaly diamanty.
dva

z nich vyčarovaly

. Dívky si je nasadily na znamení

nového přátelství!
Z úkrytu však dívky sledoval Crider.
Chtěl

ukrást, aby si zajistil vlastní

kariéru. Teta

se velmi zlobila,

když se dozvěděla, že Tori vyzradila
rodinné tajemství.
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Dívky dostaly nápad! Vymění si svoje role!
Nyní mohla

v Keiřině podobě

volně chodit po království a podepisovat se
fanouškům. Přitom se dozvěděla,
že spousta obdivovatelek nemá peníze
na lístek na dnešní koncert. Během zkoušky
při prvním výstupu na jevišti pak upadla
a pomalu jí začalo docházet, že ani
nemá lehký život.
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Keira se mezitím rozvalila v královském
a užívala si jako princezna.
Život v paláci jí připadal báječný, dokud si
při obědě nedala nohy na stůl, a tím rozzuřila
tetu

. Ta ji za tak nevhodné chování

zamkla v pokoji.
Koncert se blížil a nervózní
kde její přítelkyně vězí.
Za chvíli přece musí na scénu!
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netušila,

