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Nekoč pred davnimi časi je za devetimi gorami in devetimi 

vodami stalo kraljestvo Love. Vladala mu je kraljica Vita, ki je 

nadzorovala vse zdravje na svetu ter kralj Eros. Meščani tega 

majhnega mesteca so bili srečni, da imajo tako dobro kraljico in 

tako odličnega kralja, ki sta vladala več kot odlično.  

 

V tem čudovitem in mirnem mestecu pa ni vladalo le dobro. Tukaj je 

v svojem mračnem gradu živela tudi zlobna čarovnica Koronida. 

Tkala je zlobne plane in načrte, ki jih je želela izvesti nad mestom. Ni 

ji bilo všeč, kako so ljudje imeli prijatelje in družino, vendar tega ne 

znajo dovolj ceniti.  Pripravila je zlobne načrte, da bi se ljudje začeli 

zavedati, kako lepo je življenje. Njen prvi načrt je bil zloben potres. 

Zgodilo se je na lep, preprost, običajen, sončen dan, ko so se 

naenkrat začela tresti tla. Hiše so se tresle in med ljudmi je 

zavladala panika.  

Potres se je 

končno ustavil. Za 

ljudstvo je bila to 

srečna novica, a 

za Koronido 

grozna. Sledil je 

drugi zlobni načrt. 

Koronida je 

spustila več 

hektolitrov lave 



nad mesto. To je povzročilo več kot dovolj škode, a mesto se je 

nekako spet izmazalo. Koronida je počakala, da si mesto opomore 

od vseh zlobnih načrtov, ko je izvedla njen najhujši, super zloben 

plan za to majhno mesto. Spustila je velik tornado. Mesto je kar 

pokalo od panike, hiše so se rušile. Bilo je grozno. Koronida je bila 

pri vseh načrtih varna, saj je imela zgrajeno čarobno utrdbo - njen 

zloben grad.  

Mesto mora nekaj ukreniti in to takoj, preden Koronida uniči 

njihova življenja. 

 

Kraljica Vita je tako poslala najboljše vojake, kar jih ima in pozna, da 

ugotovijo, kdo to počne, najdejo zločinca in ga odpeljejo v super 

skrivno neprebojno ječo. Vila, ki služi kralju in kraljici, je ječo 

naredila tako, da nihče nikoli ne more ven, razen, če se zares 

spremeni. To bo ječa vedela. Sedaj se je vedelo, da vse to ne more 

biti naključje in da najverjetneje za vsem tem stoji Koronida. Tako 

so se vojaki odpravili na pot do njene utrdbe. Poklicali so dvorsko 

vilo, da uniči utrdbo. Vojaki so ujeli Koronido in jo zaprli v ječo, kot 

je bilo ukazano.  

Koronida je bila daleč od veselega, zato si je v glavi že tkala podli 

načrt, ki ga lahko izvede v ječi. Najbrž je bil tudi edini podli načrt, ki 

ga lahko izvede. Koronida je vedela za skrivnost ječe, da mora 

postati prijazna, če želi, da jo ječa izpusti. Koronida bo vso svojo 

moč in čustva, ki jih lahko nadzoruje, uporabila za zlobni pobeg. V 

sebi bo poskušala biti najbolj prijazna oseba, kot je lahko, čeprav to 

sovraži. Upa lahko le, da ji bo načrt uspel. Vsak dan je razmišljala o 

tem, kako lahko postane bolj prijazna, saj ječa to čuti.  

Nekega dne se je enostavno začela zavedati, da je biti prijazen še 

boljše, kot tkati zlobne in zelo podle načrte. O tem je razmišljala 

tako dolgo, dokler se ni sprijaznila s tem, da je biti prijazen 

enostavno lažje, lepše in boljše kot biti zloben tkalec načrtov. 

Seveda je bilo vse to le zaigrano. Bum!!!!! Koronida je prišla iz ječe. 

Ni si mislila, da bo pobeg tako psihično naporen. A Koronida ni 

vedela, da jo ječa lahko naredi še močnejšo. Koronida je pobegnila 

iz ječe, zdaj pa je postala še močnejša. Neverjetno. A kakšne so 

Koronidine nove zmožnosti? 

Koronida lahko spreminja obliko iz zlobne čarovnice v zelo nevaren 

Korona virus ali drugačno ime 

Covid 19. Koronida je lahko 

spreminjala obliko in okuževala 

ljudi. Noro! Sedaj bo ljudem 

končno lahko dala pošteno 

lekcijo. Prav jim je. Zakaj pa 

preprosto ne cenijo tega, kar 



imajo. Sploh si ne predstavljajo, kakšne ugodnosti in dobrote jim 

nudi življenje. Korona je bila čisto navdušena nad svojimi novimi in 

čisto norimi močmi. Začela je z okuženjem ljudi. Ljudje so nenehno 

umirali in med ljudmi je nastala gromozanska panika. Morda bodo 

sedaj začeli ceniti svoje življenje. Ljudje so si kupovali zaščitne 

maske in razkužila, da bi se zaščitili, a ljudje so še naprej umirali. 

Ljudje so skrbno sledili ukrepom. Nekaj malega je pripomoglo k 

izboljšanju, a ne veliko. Čas je bil za dvorsko vilo.  

 

Bila je v skrbeh, saj je vsega tega kriva ona. Če ne bi izdelala tiste 

ječe, bi bila sedaj situacija veliko boljša, a nekaj je morala ukreniti, 

drugače bi sedaj verjetno že vsi umrli zaradi Koronidinih zlobnih 

načrtov. Koronida jo je prevarala. To bi lahko tudi pričakovala od 

take zlobe, a ni. Vila je svojo magijo uporabljala le, če ni bilo 

prijazne poti. Vila se je zato odpravila najprej po prijazni poti. Našla 

bo Koronido in jo vprašala, zakaj to počne. Vila je morala premagati 

ogromen potok, ki ga je preplavala, grozen vihar in visoko steno nad 

prepadom. Vili je vse to uspelo brez magije. Napočil je trenutek 

pogovora. Vila je vprašala Koronido, zakaj to počne, vendar ji 

Koronida ni odgovorila. Poskusila je še drugič. Spet nič. Tako je 

poskusila še trikrat. Petič ji je uspelo. Koronida ji je povedala, da to 

počne, ker si ljudje to zaslužijo, ker ljudje ne cenijo lepega življenja, 

ki ga imajo. Vila jo je popolnoma razumela. Povedala ji je, da vseeno 

ne more tega početi z ljudmi. Koronida jo je preslišala, se 

spremenila in nadaljevala z delom. Ko je vila to povedala vsem v 

dvorcu, ji nihče ni verjel. Vila ni vedela, kaj storiti, a nekaj mora. 

Kraljica Vita pa je imela tudi tri otroke.  Starejšo hčerko Star, 

najmlajšo hčerko Moon in sina Apolona. Star je bila stara 21 let, 

Moon 17, Apolon pa 19. Vsak je imel svojo sobo. Bili so srečni, da 

imajo drug drugega, a še vedno ne tako močno, zato je v večini vsak 

svoj prosti čas preživljal zase. Star je večino časa preživela na svojih 

svetih mobilnih napravah, a nihče ni vedel, kaj na njih tako dolgo 

počne. Najbrž pregleduje medije in si piše s prijatelji. Moon je bila 

prava umetnica. Rada je risala in likovno poustvarjala. Njena soba je 

bila pravo umetniško zatočišče. Njen največji motiv je bilo vesolje. 

Imela je veliko neznansko dobrih prijateljev, na katere se je lahko 

tudi zanesla. Apolon pa je bil bolj glasbeni tip. Velikokrat je le 

poslušal glasbo, je pa bil tudi pravi ustvarjalec! Igral je klavir, kitaro 

in še bobne! Vita je imela čudovite otroke. V njihovo zasebnost ni 

velikokrat vdirala, saj so bili že skoraj odrasli.  

Koronida je mlade prestolonaslednike želela izkoristiti za svoj 

uspeh. Najlažje in tudi najučinkovitejše je bilo uročiti Apolona, da se 

zaljubi vanjo. Želela ga je pridobiti na svojo stran zato, da ji izda 



skrivnosti Vite in Erosa. Tako ju bo najlažje prikazala v slabi luči in ju 

vrgla s prestola. Nato bo prevzela prestol in zavladala ljudem. S tem 

bo veliko lažje prišla do zmage. Napoj je varila nekaj dni. Ko je bil 

končan, je morala le-tega zliti v popoldanski napitek, ki ga Apolon 

pije. Koronida se je spremenila v Korona virus, se odpravila v palačo 

in pazila, da nikogar ne okuži. Uspelo ji je in čez nekaj dni je videla, 

kako Apolon zaljubljeno hodi za njo. Ko so to v dvorcu opazili, ni bil 

nihče niti malo zadovoljen. Starši niso imeli časa, da bi se ukvarjali s 

tem, zato je Moon prosila Star za pomoč, a kot je pričakovala, je bila 

preveč zaposlena. Vsi v dvorcu so bili zaposleni. Ostala je le ona. A 

kako bo premagala vso to zlobno magijo? Prosila bo dvorsko vilo. 

Na začetku vila ni bila zato, a ko ji je Moon povedala, da si to zares 

želi in da jo je strah za Apolona, je bila vila takoj za to. Ni še videla 

Moon v takšnih skrbeh.  

Na skrivaj sta se splazili skozi zadnji vhod, saj bi vila sedaj morala biti 

v dvorcu, ne pa pomagati Moon. Skozi zadnji vhod sta se odpravili 

mimo stražarjev in tako sta prišli ven. Vila ni imela izbire, saj je 

morala s tem čim hitreje opraviti. Poleteli sta v zrak in poiskali 

Apolona. Naredil bi vse za svojo ljubezen. Z Moon sta se spustili 

najnižje, kot sta lahko, saj nista želeli, da ju opazita. Vila je Apolona 

posula s posebnim prahom, ki je čudežno prišel iz čarobne palice. In 

naenkrat Apolon ni več ljubil Koronide. Uspelo jima je! Sedaj sta se 

spustili.  

Še enkrat sta vprašali Koronido, zakaj to počne ljudem. Preden jima 

je odgovorila, sta poklicali Vito in Erosa, da bosta tokrat verjela 

Koronidini zgodbi. Ko jim je Koronida razložila svojo zgodbo, so se 

vsi zamislili. Koronida jim je želela le dobro. Čeprav bi lahko to 

naredila na lepši način, je bilo njeno dejanje poučno. Vita je pred 

mestom naznanila Koronidino zgodbo. Vsi so razumeli njeno 

sporočilo. Meščanom je obljubila, da bo s svojimi močmi popravila 

vso škodo, a le, če se bodo popravili. Obljubili so si in tako se je 

začela akcija pospravljanja nereda.  

Od tistega dne je bila Koronida čisto drugačna. Bolj prijazna. Mesto 

se je zdaj z razlogom imenovalo Love. Družine in prijatelji so bili bolj 

povezani kot kadarkoli prej. Kot da se zadnjič vidijo. Očitno je 

Koronida nekaj spremenila. Nekaj velikega. Ljudje so vse bolj cenili 

in začeli spreminjati svoje navade. Tudi Star, Moon in Apolon so se 

veliko bolj povezali. Star je za nekaj časa pokrila vse ekrane in 

zadihala svež zrak. Počutila se je veliko bolje. Vsi so si vzeli več 

dragocenega časa drug za drugega. Sedaj je bilo življenje veliko 

lepše. 

 

 

 


