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Mergaitė Zoja – laimingiausia iš visų.  
Ji žino, kaip nukeliauti į magiškųjų vienaragių salą.  

O ten jos laukia geriausia draugė Astra – gražuolė balta 
vienaragė su spindinčiomis žvaigždėmis ant kailiuko. 

Nėra nieko geriau, kaip būti su Astra Vienaragių  
saloje! O dar geriau, kai jų laukia Šalčio mugė:  

skanumynai, čiuožykla ir ledo skulptūros!  
Tačiau kas tai? Mugės linksmybes sugriauna  

magiškos snaigės: prisilietusios jos  
vienaragius paverčia ledu.  

Ledo statula pavirto net Astros mama.  
Žinoma, dėl visko kaltas piktasis Šešėlis... 

Ir Zojai su Astra reikia  
kuo greičiau leistis į kelionę –  
šįkart jos turi sugauti kometą,  

galinčią išsklaidyti šalčio burtus!
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Pirmas skyrius

Ant pižamos užsivilkusi storą vilnonį megz-

tinį Zoja atsistojo prie lango. Lauke švietė pilna-

tis, naktis buvo rami, tačiau šalta. Žiemą mergaitė 

dar niekad nebuvo pasilikusi pas močiutės seserį 

Mėją, todėl dabar viskas atrodė kitaip nei įprastai. 

Sodo gale tamsų dangų rėmė milžinas ąžuolas pli-

komis šakomis, pasišiaušusią pievelę dengė šerkš-

nas. Zoja luktelėjo akimirką norėdama įsitikinti, 

kad namuose visiškai tylu. Nustvėrusi kuprinę 
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mergaitė apsiavė žieminius aulinukus ir per gali-

nes duris ištipeno į kiemą.

Nakties vėsoje Zoja paskubomis nukurnė-

jo taku. Seno ąžuolo kamiene slypėjo Viena-

ragių sala, nežinomas pasaulis, pilnas magiškų 

vienaragių. Pastarąjį kartą saloje Zoja buvo per 
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patį vasaros atostogų įkarštį ir dabar vėl galėjo  

ten grįžti. 

Sustojusi prie milžino šaknų mergaitė iš kiše-

nės išsitraukė mažytį sidabrinį ryšulėlį. Kruopš-

čiai iš jo pasėmė žiupsnelį magiškų dulkių. Ap-

sibėrusi jomis Zoja ištarė jai jau gerai žinomą 

burtažodį:

Įsileisk mane, o stebuklingasai medi,

Kur vienaragiai laisvi ir nevaržomi skraido. 

Parodyk man žėrintį taką, 

Į Vienaragių salą, švytinčią skaisčiai.

Sulig paskutiniais žodžiais mergaitės pėdos ir 

pirštų galiukai pradėjo dilgčioti. Netrukus Zoja 

buvo ne ką didesnė, nei ją dabar supančios sodo 

žolelės. Mergaitė net sušuko iš džiaugsmo. Ji dar-

kart sėkmingai tapo mažytė it fėja!
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