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Nekega vročega popoldneva je bilo coprnici Zofki vroče in dolgčas. Hotela se 

je kopati, a se je jezero izsušilo. Takrat pa se je spomnila, kam bi lahko šla, da ji 

ne bi bilo dolgčas.  

Pripravila se je in šla po svojo metlo, ki jo je čakala v mračnem kotu. Ko jo je 

vzela, je na svetlobi ugotovila, da s prašno metlo ne more nikamor. Metlo je 

počistila in se odpravila na vulkan. Ko je prišla tja, je stopila z metle in jo nosila 

ob sebi. Ko je prišla na vrh, je opazila še ostale coprnice. Rekle so ji, naj se 

pobere. Coprnica Zofka pa je vprašala: »Zakaj?« Coprnice so ji odgovorile, da 

nima talenta. Zofka se je tako razhudila, da so se ji lasje kar dvignili v zrak. Ostale 

coprnice pa so se ji smejale. Glavna coprnica z imenom Ostriga ji je rekla, da 

mora izpolniti pet pogojev, da jo bodo sprejele v svojo družbo. Ti pogoji so: 

• poišči si črno mačko, 

• sešij si črno obleko, 

• naredi poseben napoj za pomlajevanje, 

• poišči krokarja in ga pred nami spremeni v žabo, 

• pojdi v črni gozd in naberi kostanjeve liste, med in želod in iz njih naredi 

pecivo. 

»Tako boš postala ena izmed nas, poleg tega dobiš še čarobno kroglo.« Zofka 

se je tako razveselila, da je takoj začela zbirati stvari. Ko je vse imela, se je lotila 

izpolnjevanja pogojev. Že je spekla pecivo in ga postavila na okensko polico. 

Sešila si je čudovito obleko. Ko je torto želela okrasiti z glazuro, je biskvit izginil. 

Zofka je obupala. Potem pa jo je metla spomnila, da nikoli ne sme obupati.  

Zofka jo je poslušala. Ko je našla biskvit, ga je zelo lepo okrasila. Spet je šla na 

vulkan. Preoblekla se je in si spela lase. Tam je bila skoraj cel dan. Zvečer pa je 

praznovala udeležbo v klan coprnic. 


