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ROSIE BANKS

A varázsnyaklánc
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Kívánságcsillag 
Palota
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A Bûbájos hercegnôk esküje

Mindig bátor és kedves leszek,

a mágiámmal csak jót teszek,

a vágyakat mind teljesítem,

és mindenki kedvét felderítem.
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9

ELSÔ FEJEZET

Fontos hírek

– Törj az égig, ne pillants le! Az élet vidám, ne 

törj hát le! – Lotti a kedvenc dalából énekelt, 

miközben a legjobb barátnôjével, Miával körbe-

táncolta a hálószobát. Amikor a dal az utolsó ref-

rénhez ért, elengedték egymás kezét. Ez után Lot-

ti rúgott egyet a levegôbe, majd ringatni kezdte 

a csípôjét, mint Alexa De Silver, a dalt éneklô 

popsztár. Lotti megpróbált cigánykerekezni, de 
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ehhez túl kicsi volt a szobája, ezért egy spárgával 

fejezte be a táncot, és ahogy a dal véget ért, a 

magasba emelte a karjait.

Mia megtapsolta, és lerogyott Lotti ágyára. 

Hosszú, szôke haja szétterült a rózsaszín takarón.
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Lotti rámosolygott. 

– Ez jó volt. Játsszuk le újra a számot!

– Kikészültem – lihegte Mia.

– Ugyan már! – ugrott barátnôje mellé az ágy-

ra, majd a kezénél fogva húzni kezdte Miát. – 

Gyere! Táncoljunk! Légyszi! – kérte nagy boci-

szemekkel.

Mia mosolyogva hagyta, hogy Lotti felhúzza az 

ágyról. – Na, jó, de ne vigyünk bele túl bonyolult 

figurát.

– Oké! Késôbb akár meg is mutathatjuk 

anyáink nak, hogy milyen koreográfiát hoztunk 

össze – mondta Lotti. A két lány anyukája, akik 

szintén jó barátnôk voltak, a földszinten teáztak.

– Kizárt! – kiáltott fel Mia. Lottival ellentét-

ben ô félénk volt, és nem szeretett a figyelem 

Varazsnyaklanc_bel.indd   11 20/03/18   15:15



 A varázsnyaklánc 

12

középpontjában lenni. – Én nem vagyok olyan 

szuper táncos, mint te.

– Dehogynem! – makacskodott Lotti. – Mi 

lenne, ha úgy tennénk, mintha közönség elôtt 

lépnénk fel? Mi lehetnénk Alexa De Silver hát-

tértáncosai.

Mia ezt már boldogan vállalta! Óriási fantáziá-

ja volt, és legalább annyira kedvelt történeteket 

kitalálni, mint amennyire olvasni szeretett.

Mia és Lotti egészen kicsi koruk óta ismerték 

egymást. Kétévesen már egy bölcsôdébe jártak, 

utána pedig ugyanabban az általános iskolában 

kezdtek tanulni. Annak ellenére, hogy sok do-

logban egymás ellentétei voltak, mégis a legjobb 

barátnôk lettek.
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Lotti a falhoz támaszkodva kézen állt, barna 

fürtjei a padlót súrolták.

Mia felvette a CD tokját, és a borí-

tón lévô lányt nézte. Alexa 

De Silvernek vállig érô, 

hullámos, hamvasszôke 

haja volt menô vörös 

csíkokkal. A borító 

képén rövid, ezüstös 

szoknyát, magas tal-

pú ezüstös cipôt és 

élénkpiros, rövid 

topot viselt. 

Pophercegnô, ez 

volt az album címe. 
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– Még mindig alig hiszem el, hogy ismerünk 

egy igazi, élô popsztárt – szólt álmodozva.

Lotti ellökte magát a faltól, és talpra ereszke-

dett. 
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– Igen – felelte. – Furcsa belegondolni, hogy 

annak idején Alexa volt a bébiszitterünk.

Mia bólintott: 

– Nekem hiányzik.

– Nekem is – mondta Lotti.

Alexa szülei Lottiék szomszédságában laktak. 

Alexa tizennyolc éves volt, és imádott énekelni. 

Tavaly, amikor még csak a régi, jó Alexa Silver 

volt, megnyert egy tévés tehetségkutató mûsort, 

és befutott popsztár lett. Elsô dala, A barátság 

örök, az egész világon hatalmas sikert aratott. Az-

óta Londonba költözött, a lányok ezért csak rit-

kán találkozhattak vele, bár olykor küldött nekik 

jegyet a koncertjeire. Számukra mindig is olyan 

volt, mintha a nôvérük lett volna. A világ leg-

menôbb nôvére!

Varazsnyaklanc_bel.indd   15 20/03/18   15:15



 A varázsnyaklánc 

16

– Ha sikerülne kitalálnunk egy szuper ko-

reográfiát, akkor felvehetnénk videóra, és el-

küldhetnénk neki – javasolta Lotti. – Szerintem 

biztosan kíváncsi lenne rá.

Mia vicces grimaszt vágott. 

– Jobbat mondok. Majd te táncolsz, én pedig 

felveszem!

– Jól van, de akkor segíts kidolgozni a koreog-

ráfiát. Gyerünk! – mondta Lotti, majd ismét be-

kapcsolta a zenét.

Éppen nekikezdtek a nyitólépések kidolgozásá-

nak, amikor Lotti anyukája lépett a szobába. Egy 

sütivel teli tálcát és két doboz almalevet hozott.

– Sziasztok, lányok! Gondoltam, örülnétek egy 

kis üdítônek a sütikhez, amiket Mia sütött. Na-

gyon finomak, Mia!
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– Köszönöm – pironkodott 

Mia. Nagyon szeretett ked-

veskedni a családjának és a 

barátainak.

– Nyami – mondta Lotti, 

beleharapva az egyik sütibe. 

– Ez mennyei!

Lotti anyukája mosoly-

gott, majd így szólt:

– Attól tartok, már 

nem játszhattok sokáig. 

Mia és anyukája nemsoká-

ra hazaindul.

– Óóó – sajnálkozott Lotti, majd reménykedve 

anyukájára nézett. – Nem aludhatna itt Mia?

– Ma este nem, kincsem – válaszolta az anyu-
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kája. – Apu korán jön haza. Szeretnénk megbe-

szélni valamit veled és az öcséiddel.

– Micsodát? – érdeklôdött Lotti.

Az anyja elmosolyodott, amitôl az arcán Lottié-

hoz hasonló gödröcskék jelentek meg. 

– Ez maradjon meglepetés.

Lotti kérdôn nézett Miára, miután az anyukája 

kiment a szobából: 

– Sejtelmem sincs, mirôl lehet szó.

– Talán kaptok egy háziállatot – találgatta Mia. 

Neki és a kishúgának volt egy cicája, két tenge-

rimalaca és sok-sok halacskája, de leginkább egy 

kiskutyára vágyott. Számára ez lett volna a leg-

nagyobb meglepetés.

Lotti megrázta a fejét. 

– Kétlem. Az ikrek allergiásak az állatszôrre.
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– Ó, tényleg – sóhajtott csalódottan Mia, majd 

vett magának egy süteményt és elmosolyodott. 

– Lehet, hogy Alexa küldött nektek jegyeket a 

következô koncertjére.

– Az szuper lenne, de nem annyira szuper, 

mintha egy színpadon léphetnénk fel vele – lel-

kendezett Lotti, majd talpra ugrott, bekapcsolta 

a zenét, és felhúzta Miát a padlóról, hogy újra el-

gyakorolják a táncukat.
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A lányok addig táncoltak, míg véget nem ért a 

dal, majd kacagva az ágyra rogytak.

– Mia! Ideje hazamenni! – hallatszott Mia 

anyukájának hangja a földszintrôl.

A lányok lementek a lépcsôn, Lotti búcsúzóul 

megölelte a barátnôjét, majd bement a kony hába. 

– Szóval, mirôl akartok beszélni velünk? – kér-

dezte.

– Elmesélem, ha már együtt az egész család. 

Segítenél megteríteni a vacsorához? Apu hoz ne-

künk pizzát.

– Juhé! – kiáltott fel Lotti, mivel a pizza volt a 

kedvence. Azonnal neki is látott elôvenni a tá-

nyérokat. – Talán vakációzni megyünk?

– Nem mondom meg – felelte az anyukája csil-
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logó szemekkel. – De annyit elárulhatok, hogy 

igazán izgalmas dolog.

– Arról a munkainterjúról van szó, amin a mi-

nap voltál? – kérdezgette Lotti.

– Talán. Legyél türelmes! – intette az anyja.

Lotti sóhajtott. Nehezen állta meg, hogy ne 

kérdezôsködjön, de muszáj volt várnia. 

Nemsokára megérkezett az apukája, aki két 

nagy doboz pizzát hozott. Lotti szaladt, hogy szól-

jon az ikertestvéreinek, Viktornak és Henriknek, 

akik, mint mindig, most is videojátékoztak.

– Elôbb be kell fejeznünk a játékot – mondta 

Viktor. Lotti öccsei nagyon hasonlítottak a nô-

vérükre. Nekik is göndör hajuk és sötét bôrük 

volt. Viktor haját hagyták hosszabbra megnôni, 
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Henrikét viszont nagyon rövidre vágták. Lotti 

néha csak a hajuk alapján tudta megkülönböz-

tetni ôket.

– Igen! Már majdnem eljutottunk a következô 

pályára – tette hozzá Henrik.

– Oké, de apu pizzát hozott – pendítette meg 

Lotti. – Ha nem jöttök hamarosan, akkor én 

eszem meg az egészet!

– Pizza! – kiáltották az ikrek, majd ledobták a 

kontrollereket és kirohantak a konyhába.

– Jó étvágyat mindenkinek – mondta az apu-

kájuk, amikor mind asztalhoz ültek.

Lotti egy szelet pepperónis pizzát vett ki. A sajt 

éppolyan nyúlós volt rajta, ahogy szerette. 

– Halljuk, anyu! Mi az a fontos dolog, amit sze-

retnél elmondani? – kérdezte türelmetlenül.
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Az anyukája nagy levegôt vett, majd elmoso-

lyodott: 

– Nos, van számotokra egy igazán izgalmas hí-

rem. Állást ajánlottak nekem, de ki nem talál-

nátok, hogy ez mitôl izgalmas – mondta moso-

lyogva, majd rövid szünetet tartott. – A munka 

nem Angliában, hanem Kaliforniában van. Hat 

héten belül Amerikába fogunk költözni!
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