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HVIEZDNY SVET

Pod hviezdnym vodopádom sa zišiel výr, jazvec, 
jeleň a vlk. Všetky zvieratká mali tmavomodré 
oči. Ich srsť a pierka pokrýval trblietavý hviezdny 
prach. Výr jemne zahúkal: „Priatelia moji, poďme 
sa pozrieť, ako sa vo svete ľudí darí našim mla-
dým zvieratám a ich Hviezdnym priateľkám.“

Končekom krídla sa zľahka dotkol hladiny ja-
zierka a vzápätí sa na vode začal vytvárať obraz. 
Štyri dievčatá a ich štyri zvieratá sa práve chystali 
spať. Dievča s plavými vlasmi objímalo líšku, 
dievča s čiernymi kučerami k sebe tislo ryšavú 
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veveričku, dievča s dlhými tmavohnedými vlasmi 
hladkalo srnku a ryšavé dievča ležalo schúlené 
vedľa divej mačky s pruhovaným kožúškom.

„Zdá sa, že všetky sú šťastné,“ vydýchol si 
uľahčene jazvec.

Výr Lovec prikývol. „Naše mladé zvieratá si 
počínajú veľmi dobre. Učia svoje Hviezdne pria-
teľky, ako využívať kúzelnú moc, aby bol svet 
ľudí i naďalej bezpečný. Vďaka dobrým skut-
kom, ktoré dosiaľ vykonali, zosilnel nielen prúd 
Hviezdnej mágie, ktorý preteká medzi naším 
svetom a svetom ľudí, ale aj čarovné schopnosti 
každej z nich.“

Vlk odrazu znehybnel. „Obraz sa mení!“
Na hladine sa objavila postava v dlhom kabáte 

s kapucňou a v rukách držala kameninovú misku 
s akýmisi drobnými predmetmi. Zo zeme okolo 
nej stúpali krútiace sa tiene.

Jeleň vyplašene hrabol kopýtkom. „V blízkosti 
Hviezdnych priateľov používa niekto temnú má-
giu!“
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Výr vážne prikývol. „Zdá sa, že sa začína diať 
to, čoho sme sa obávali. Hviezdne zvieratá a ich 
priateľky už dva Tiene premohli. No tentoraz sa 
im do cesty postaví ďalšie nebezpečenstvo.“

Vlk zavyl. „Myslím, že tú ženu poznám.“
„Máš pravdu, priateľ môj,“ povedal výr. „Robi-

la nám problémy aj v minulosti. Jej čarovnú moc 
sme už raz potlačili, no tentoraz je pripravená 
použiť ju znova.“

„A môžeme jej v tom nejako zabrániť?“ opýtal 
sa jeleň.
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„My nie,“ pokrútil hlavou výr. „Musia sa jej 
postaviť Hviezdne zvieratá so svojimi priateľka-
mi. My sa môžeme len prizerať.“

„A dúfať, že temná mágia nezvíťazí,“ dodal 
smutne vlk.
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Maia stála na moste. Na jeho opačnom konci 
stúpala zo zeme tmavá hmla, ktorá postupne 
nadobúdala obrysy vysokej štíhlej postavy. Bol 
to Tieň – zlý duch, ktorý sa ukrýva v temných 
hlbinách zeme a čaká len na to, kedy bude môcť 
niekomu ublížiť.

Tieň uprel pohľad na Maiu a tá sa zúfalo roz-
hliadala vôkol seba. Kde je Papraď, jej Hviezdne 
zviera? A kde sú jej kamarátky so svojimi Hviezd-
nymi zvieratami?

„Pusssť ma!“ zasyčal Tieň.
Maia sa ani nepohla. „Nie!“

PRVÁ KAPITOLA
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Zrazu sa objavil záblesk hviezdneho svetla 
a vedľa Maie stála líška s modrými očami.

„Papraď,“ vydýchla si uľahčene Maia.
Papraď sa odrazila a dopadla presne do stredu 

medzi Maiu a Tieň. „Vráť sa do Temnoty!“ zavrčala.
Tieň sa rozrehotal. „Prečo by sme ťa mali po-

slúchať? Nám môže rozkazovať jedine Zaklínač 
duchov.“

Maia si zrazu uvedomila, že za Tieňom sa vy-
nárajú ďalšie tmavé Tiene, a premkla ju hrôza.

Vzápätí všetky tie Tiene prehovorili ako jeden: 
„Podarilo sa vám síce poraziť Tieň prianí, ale tá, 
čo ovláda temnú mágiu, povolala ďalších z nás. 
A my sa postaráme o to, aby sa všetky vaše stra-
chy a obavy naplnili!“

Prvý Tieň urobil krok vpred a zahnal sa 
po Papradi rukou s ostrými pazúrmi. Tá od bo-
lesti zakňučala.

„Papraď!“ skríkla Maia zhrozene.
Odrazu pocítila, ako jej ktosi olizol nos. 
„Maia, som tu, pri tebe.“
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Keď Maia začula známy hlas, prudko otvorila 
oči a odrazu hľadela do líškinej vystrašenej tváre. 
Potom pocítila na pleci dotyk ruky a začula Sitin 
tichý hlas: „Maia, zobuď sa!“

Maiino srdce sa postupne upokojilo. Bola vo 
svojej posteli, v náručí držala Papraď a pri nej kľača-
la Sita. Vedľa Sity stálo jej Hviezdne zviera, krehká 
srnka zvaná Vŕba. Lottie s Ionie ešte vždy tvrdo spali 
na zemi pri svojich Hviezdnych zvieratách – ryšavej 
veveričke a divej mačke. Vonku len začínalo svitať. 
Na oblohe sa objavili prvé sivasté lúče.

„Zrejme sa ti snívalo niečo zlé, však?“ zašepka-
la Sita.

Maia prikývla. „Snívalo sa mi, že sa predo 
mnou zjavil Tieň,“ povedala, a len čo to vyslovila, 
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striaslo ju. „A nebol sám. Bolo ich tam mnoho. 
Ublížili Papradi. Bolo to naozaj strašné.“

Papraď jej oblizla ruku a Maia si ju tuho pri-
vinula k sebe. Desila sa čo i len pomyslieť, že by 
Papradi niekto ublížil. Pred niekoľkými týždňami 
sa stali Hviezdnymi priateľmi a od tej chvíle ju 
Maia ľúbila nadovšetko na svete.

Život bez nej si už ani neviem predstaviť, pomys-
lela si.

Deň, keď sa po prvýkrát stretli na čistinke 
v lese, sa jej navždy vryl do pamäti. Aké však 
bolo Maiino prekvapenie, keď veverička prehovo-
rila! Povedala jej, že sem prišla z iného sveta, a ak 
bude Maia chcieť, naučí ju, ako používať kúzelnú 
moc, aby bol život na zemi krajší a lepší. No čo je 
najdôležitejšie, musia vraj spoločne zastaviť kaž-
dého, kto chce pomocou temnej mágie ubližovať 
iným. Najúžasnejšie bolo, že sa Hviezdnymi pria-
teľkami stali aj jej dve najlepšie kamarátky.

„Možno sa ti zlé sny snívali preto, že sme včera 
bojovali s tým desivým Tieňom, čo plní ľuďom 
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priania,“ povedala Sita. „Ale nemusíš sa báť, Ionie 
ho predsa poslala späť do temných hlbín zeme, pa-
mätáš sa, však? Odišiel. Niet sa čoho báť.“

Maia cítila, že sa prestáva báť. Sita zrejme po-
užila svoju zázračnú schopnosť. Hviezdne zvieratá 
naučili dievčatá, ako majú využívať kúzelnú moc, 
ktorá prúdi medzi Hviezdnym svetom a svetom 
ľudí. A tie zistili, že každá z nich má inú zázračnú 
schopnosť: Maia dokáže vidieť veci, ktoré sa dejú 
niekde inde, a vidí do budúcnosti; Sita dokáže 
ľudí upokojiť i liečiť; Lottie vyniká v rýchlosti 
a ohybnosti a Ionie sa dokáže premiestňovať. 
A nielen to, Ionie je tiež Zaklínačka duchov. Čo 
znamená, že môže dávať temným Tieňom príkazy, 
aby sa odobrali späť do Temnoty. 

Maia sa na Situ vďačne pozrela. „Máš pravdu. 
Mrzí ma, že som ťa zobudila.“

„A čo si vlastne videla, Maia?“ opýtala sa Pap-
raď.

„A záleží na tom?“ odvetila otázkou Sita. „Veď 
to bol iba sen.“
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Papraď sa však tvárila ustarostene. „Tým si nie 
som celkom istá. Maiine schopnosti vidieť to, čo sa 
udeje v budúcnosti, sú čoraz silnejšie, takže sa môže 
stať, že to, čo sa jej prisnije, sa aj naozaj stane.“

Maia pocítila záchvev paniky a snažila sa roz-
pamätať, čo presne v tom sne videla. „Stála som 
na moste a Tieň povedal, že tá, ktorá vyvolala 
Tieň prianí, vypustila aj ďalšie Tiene. Hneď sa 
za ním vynorilo niekoľko iných Tieňov. A potom 
ten hlavný Tieň zaútočil.“

„Dúfam, že také niečo sa nikdy nestane,“ po-
vzdychla si Sita. „Úplne mi stačil ten včerajšok. 
Aj jeden Tieň je až-až. Neviem si predstaviť, že by 
sme mali bojovať proti viacerým Tieňom naraz.“

V tej chvíli sa posadila ospalá Ionie. Odhrnula 
si ryšavé vlasy z tváre. „Čo sa tu deje?“

Divá mačka Pŕhľava ležala vedľa nej na chrbte 
a lenivo sa preťahovala. „Odmietam sa zmieriť 
s tým, že je už ráno,“ zívla Ionie. „Nech riešite 
čokoľvek, určite to ešte chvíľu počká.“

„Nie, nepočká. Môže to byť veľmi dôležité. 


