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Překvapení pod hvězdami
Linda Chapmanová „Rychleji, Soumraku, rychleji!“ zavýskala Laura Foste-

rová a  zanořila ruce hluboko do  Soumrakovy hebké 
hřívy.

Soumrak zařehtal a vyrazil kupředu večerním vzdu-
chem. Měsíc ozařoval jeho stříbrný roh. Laura se 
hlasitě smála a její světle hnědé vlasy vlály ve větru.

Chvíle, kdy svého poníka potají přeměnila na jed-
norožce, milovala ze všeho nejvíc.

„To je tedy legrace!“ jásal Soumrak.
„Jasná věc!“ souhlasila Laura, zatímco jí vítr ovíval 

tváře. Hluboko pod sebou zahlédla koruny stromů 
a  statek, kde žila se svými rodiči a mladším bratrem 

K
apitola první
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Maxem. Její rodina neměla o  Soumrakově tajemství 
nejmenší tušení. Zrovna teď si například mysleli, že ho 
krmí v jeho výběhu. Když si představila, jak by je asi 
překvapilo, že s ním křižuje noční oblohu, musela se 
v duchu smát.

Soumrak náhle nastražil uši. „Co je to zvuk?“ zeptal se.
Laura zaslechla vyděšené zakňourání. 
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„Ozývá se to z lesa,“ usoudil Soumrak. „Zní to jako 
nějaké zvíře.“

„Poleťme se tam podívat,“ rozhodla okamžitě Laura. 
Soumrak se snesl níž ke korunám stromů.
Jakmile se dostali blíž, spatřili mladého kolouška 

zachyceného v ostružiní. 
„Ach ne,“ vzlykla Laura. „Chudáček se celý zamotal!“
Trny se zarývaly do nazrzlého kožíšku a kolem jedné 

z nohou měl omotanou ostnatou větev.
Jakkoliv se snažil vysvobodit, nic nepomáhalo. Jeho 

maminka zpovzdálí vyděšeně sledovala hrozivý výjev. 
Když uviděla Soumraka přistát na  trávě, polekaně 
ustoupila.

Koloušek sebou začal mrskat ještě víc a zběsile házel 
svými kopýtky. 

„Musíme mu pomoct!“ pronesla Laura odhodlaně.
Soumrak přikývl, došel k němu a s tichým zařehtá-

ním se svým rohem dotkl jeho krku. V tu ránu zmizel 
z kolouškových očí všechen strach, takže se přestal oší-
vat a  ani se nepohnul. Laura seskočila, nevšímala si 
ostnů a holýma rukama přetrhala trnité větve spletené 
kolem kolouškovy uvězněné nohy. 

„Tak, a máme to, maličký,“ pravila. „Jsi volný.“
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Soumrak pozvedl svůj roh a odstranil jím zbylé větve.
Koloušek si odfrkl, hbitě vyskočil a doběhl ke své 

mamince.
Oba srnci se na  Soumraka užasle podívali a  pak 

společně zapluli do lesa. 
„Nevadí, že tě viděli, že ne?“ ujišťovala se Laura 

poté, co vylezla z chrastí.
Soumrak zakroutil hlavou. „Většina zvířat ví, že 

naše jednorožčí tajemství nesmí prozradit. To jen lidé 
se ho nesmějí dozvědět, protože by ho mohli zneužít 
k něčemu špatnému.“

S hřejivým pocitem mu položila ruku kolem krku. 
„Jsem ráda, že jsme mu pomohli.“


