"Hnevám sa na teba," povedala Bibi, keď sa čertíčka Libi objavila na tretí deň.
"Mama mi dala zaracha, lebo furt vymýšľam. Aj tablet mi schovala."
"Prepáč, chcela som ti len nejako spríjemniť aspoň chvíľku. Vieš ty čo?
Zoberiem ťa do čarovnej krajiny. Sľubujem, že nikomu sa nič zlého nestane."
"No dobre."
Ako obyčajne, Libi luskla prstami. Ocitli sa na inom mieste. Bibi nevedela, kde
sú, ale páčilo sa jej tam.
Boli na veľkej lúke. Slniečko príjemne hrialo. V diaľke sa vypínal hrad podobný
tomu z jednej počítačovej hry. A ponad celú krajinu žiarila obrovská dúha.
"Waaaaau!" Bibi objavila neveľké stádo bielych koníkov so zlatou hrivou i
chvostom.
Jeden zrazu zdvihol hlavu a pozrel k ním. Ale čo to má medzi očami, veď to je...
"Jednorožec!" zhíkla Bibi.
"Pssst!" Libi ju tíšila, pritom nenápadne zakrútila ukazovákom.
Biely koník so zlatou hrivou a veľkým bielym rohom sa rozbehol za nimi.
Kúsok pred Libi objavil chutný trs trávy. Poslušne sklonil hlavu. Najprv k nemu
prišla Libi. Pár pohladeniami ho upokojila, aby sa nezľakol Bibi.
Bibi ucítila takú čudnú vôňu, presne takú akú mal koník na jarmoku. Babka jej
zaplatila jazdu a jej sa to veľmi páčilo. Podobne ako teplo, ktoré vyžarovalo z
jednorožca.
"Slobodu Murkostanu!" obidve dievčatá počuli výkrik.
Objavil sa kocúr podobný ninjovi z tatovho filmu s páskou okolo hlavy a
samopalom na chrbte. Pár dlhých skokov a skočil milemu koňovi na chrbát.
Postavil sa na zadné labky, jednou rukou schytil samopal, druhou jednorožcovú
hrivu. Kôň sa postavil na zadné.
"Poďme preč! Bojím sa!" len tak tak, že sa Bibi nerozplakala, milý koník
vyzeral zrazu hrôzostrašne.
Libi luskla prstami, no do izby sa vrátila iba Bibi.
Nie, tentokrát nebude musieť mame nič vysvetľovať. Mama si bude myslieť, že
je smutná kvôli zakázanému tabletu.

Pre viac informácií o Bibi a Libi : http://aleshorvath.sk

