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Já jsem

Sofie.

Když jsem se stala

princeznou,

můj nový tatínek, král Roland,
mi daroval amulet Avaloru.
Díky jeho kouzelné moci rozumím řeči zvířat.

Nikdo se o tom neměl dovědět, ale jednoho dne
Amber zaslechla, jak mluvím s Cloverem.

I když jsem o kouzelné moci amuletu neměla
nikomu říkat, Amber jsem nedokázala lhát.
A tak jsem jí řekla pravdu: amulet
je kouzelný. Dokonce umí i přivolat
princezny, když je potřebuju.
„Vypadalo to, jako bys
rozuměla tomu, co říká Clover!
Co to má znamenat?“
zeptala se Amber.

„To je úžasné!“ zvolala Amber.
„Můžu ho vyzkoušet?“
Vysvětlila jsem jí, že to nejde,
ale ona se urazila.

Naštěstí Amber nikdy nezůstává uražená moc dlouho.
Dokonce mě poprosila, jestli by mohla ten večer
spát v mém pokoji.

Byla jsem ráda, že se na mě nezlobí.
Nakonec jsme si spolu užily
spoustu legrace!

Když jsem se ale druhý den ráno
probudila, Amber byla pryč –

i s mým amuletem!
Sebrala mi ho snad?
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Hledala jsem Amber snad úplně všude, až jsem ji nakonec
našla v zahradě. A na krku se jí houpal můj amulet!
„Chtěla jsem jen zkusit, co dokáže!“ vysvětlovala.
A pak vyslovila přání, aby jí amulet přivedl princeznu.
Amulet se rozzářil…

Amber byla nadšená, ale já jsem byla zmatená.
„Amulet obvykle posílá princezny, jen když jsem
v nouzi nebo potřebuju pomoct,“ řekla jsem Amber.
Tuhle princeznu jsem nepoznávala. Kdo to jen mohl být?

