
П’ять причин, П’ять причин, 
чому тобі сподобається чому тобі сподобається 

книжка про Айседору Мункнижка про Айседору Мун

Ти дізнаєшся про всі 

ярмаркові чари з додаванням 

блиску та смаколиків. Родина Айседори  просто шалена!

Дивовижні  

рожево-чорні  

малюнки. 

Знайомся: чарівна, 

фантастична 

Айседора Мун! М’яку іграшку Айседори,  
Рожевого Кролика, оживили  

за допомогою магії.



Атракціони, бо вони швидкі  

й небезпечні!

– Жакія –

Що тебе найбільше вабить  Що тебе найбільше вабить  
на ярмарку?на ярмарку?

А я обожнюю рожеву липку солодку вату!– Ліббі –



Ці мо-о-о-оторошні поїзди 

з привидами, адже вони 

ду-уже страшні!

– Фрея –

Мені подобаються хот-доги завбільшки  
з руку!

– Сієнна –

Над усе люблю 
цукрову вату, бо вона 

ПУХНАСТА!
– Анна –

Змагання, якщо приз — 

величезний плюшевий 

ведмедик!

– Міс Джерман –



Моя мама
графиня Корделія Мун

Крихітка Медова Квіточка

Мій татко
граф Бартолом’ю Мун

Родинне дерево Родинне дерево 



Крихітка Медова Квіточка
Рожевий Кролик

Я! 
Айседора Мун

Мій татко
граф Бартолом’ю Мун
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Для вампірів, фей та всіх людей!
І для дідуся, і для Далсі.
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Розділ  Розділ  
першийперший

То був суботній ранок, і сонце яскра-
во світило крізь вікно. Я почувалася 
щасливою, настрій був піднесений, 
наче ось-ось мало приключитися щось 
надзвичайне!

— Цікаво, що ж таке буде? — запи-
тала я в Рожевого Кролика, поки ми 
спускалися до сніданку.



Рожевий Кролик стрибав угору-вниз 
коло мене. Він моя улюблена м’яка 
іграшка, тож мама оживила його за до-
помогою магії. Усілякі такі штуки їй до 

снаги, адже вона фея!
— Доброго ранку, Айседо-

ро! — позіхнув тато, який 
тільки-но увійшов 

у парадні 



двері, повернувшись із нічного літан-
ня. Він вампір і не спить усю ніч, лише 
вдень. Отже, тато зайшов до коридору 
і — я помітила — наступив на кольо-
ровий аркуш паперу, що лежав біля 
килимка.
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— Що це? — спитала я, висмикнув-
ши аркушик з-під татових блискучих 
чорних черевиків.

— Мабуть, якась реклама, — відпо-
вів тато.

Але, як на мене, то не була звичай-
на реклама. Розправивши зіжмаканий 
папір, я побачила, який великий він 
був — блискучий постер із намальо-
ваною каруселлю посередині. Кару-
сель, усіяна чарівними ліхтариками, 
крутилася під зоряним небом. Радісні 
дітлахи сиділи верхи на ошатно вбра-
них поні, тримаючи в руках рожеві 
хмаринки пухнастої цукрової вати. 
ВЕСЕЛИЙ ЯРМАРОК! — сповіщали 
красиві промовисті літери над кару-
селлю. — ЛИШЕ НАСТУПНИМИ 
ВИХІДНИМИ!




