zajímavých věcí. Vím, že bydlí pekelně daleko, ale je
vážně nejlepší. Tak nebo tak – zrušily jsme všechny povinnosti a ještě dnes jsme u tebe.”
„Všechny?”
„Ale jistě. Teda až na Roxy, která nemůže jen tak praštit s prací ve Frutti Music Baru. Chudinka! Ani nevíš, jak
ji to mrzelo,” zdůraznila ještě Stella. „Ale uvidíš, že ti zorganizujeme tu nejlepší pyžamovou párty v historii. Bude
to malé a důvěrné, ale rozhodně nezapomenutelné.”
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Za pár hodin se Bloomin a Flořin vodní taxík zastavil před
schodištěm královského paláce. Aisha už je očekávala
na nádvoří, a jakmile Merrick otevřel bránu, vrhla se jim
do náručí.
Sluhové dvěma návštěvnicím hned odebrali těžké tašky a děvčata se po cestě do Aishiných komnat zabrala
do živého hovoru.
Aishiny komnaty byly obrovské. Obývák měla zařízený starožitnými dřevěnými kousky s mramorovými detaily.
Na stěnách visely drahé gobelíny těch nejpestřejších barev a na světlé podlaze se vyjímal pravý perský koberec.
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Uprostřed největší ze stěn stál krb s kamennými sochami mořských víl po stranách. Každá z nich nesla
na dlani mramorovou lištu, která sloužila jako polička.
Bloom s Florou zvědavě vešly dovnitř.
„To je sen!” zasmála se nadšeně Flora. „Pokaždé
když znovu vidím tvůj palác, jsem ohromená. Má to
tu šmrnc!”
V šest odpoledne se u Aishy už sešly Winx všechny.
Pokaždé když jedna z nich prošla bránou, vrhla se jí
Aisha do náruče, jako by to bylo naposled, co je vidí.
Děvčata uvelebená na pohovce se živě informovala o všech novinkách, když někdo zaklepal na dveře.
Byli to Aishini rodiče, vládci Androsu.
Winx se zvedly, aby je pozdravily.
„Vítejte, děvčata,” zahřímal král.
„Vítejte,” usmála se mile královna. „Jste hodné, že jste
přijely Aishu tak rychle navštívit.”
„Chtěly jsme být s ní,” odpověděla Stella, „a přichystat jí rozloučení ve velkém stylu.”

„A hlavně s láskou,” zdůraznila Bloom, když Aishu
objala kolem ramen.
„A co jste si vymyslely?” zeptala se Niobe, Aishina
máma.
„Ale, nic zvláštního,” mrkla Stella na ostatní, „jen takový pyžamový večírek. Trochu popcornu, film, k tomu
možná masáž obličeje, manikúru, pedikúru... Nejdřív ale
musíme jít koupit pár ozdob a taky dort.”
„To bude ale perný večer,” usmála se Niobe. „Ale
zkuste jít taky někdy do postele. Pokud něco budete potřebovat, zavolejte Merricka. Bude vám celou dobu k dispozici.”
Jakmile král s královnou zmizeli, udělaly si Winx pohodlí. Flora, Aisha a Bloom se znovu usadily na pohovce,
Techna se uvelebila na křesle, Musa se posadila na zem
a Stella se schoulila na židli ve tvaru mušle.
„Takže – jaký je program?” chtěla vědět Bloom.
„Největší prioritou jsou vlaječky, balonky a zbrusu
nový film z půjčovny,” odpověděla Musa.
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„A taky by to chtělo ten dort,” připojila se Tecna.
Potom víly sepsaly seznal, Merrick zavolal vodní limuzínu a všechny vyrazily na nákupy.
Flora s Tecnou vzaly útokem cukrárnu, kde objednaly nádherný dort s nápisem. Bloom musela
zůstat venku, protože měla k ruce přivázaný
takový hrozen balonků, že by s nimi ani neprošla dveřmi.
Stella zase táhla obrovskou tašku plnou kosmetiky. Měla tam laky, pleťové masky, pilníky na nehty i peelingové krémy. To všechno vážilo
snad tunu, ale víla se jen šťastně usmívala. Musa ukázala
na volnou lavičku. Aisha si
sedla k nim.
Za chvilku se připojila
i Bloom. Hned si všimla, jak
smutně se Aisha tváří. „Neboj,

všechno dobře dopadne,” utěšovala ji. „Ať už se stane
cokoli, s námi vždycky můžeš počítat, ať už budeš kdekoli. Dokonce i v dimenzi Éteru.”
„Ale je to tak daleko... budete mi hrozně chybět.”
„Ty nám taky, ale budeme v kontaktu. Až se vrátíš,
budeme na tebe čekat na Gardenii.”
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