
ROSIE BANKS

Dzsinnek 
óhaja



7

A csillámló homo k

– Ez nagyon szuper! – ujjongott Jázmin. 
Nellivel és Fannival egész délután képeket 
készítettek csillogó, színes homok és ra-
gasztó segítségével, amiket Nelli egy hob-
biboltból szerzett.

Nelli bólintott, majd ragasztóval megraj-
zolt egy körvonalat és behintette homok-
kal. Óvatosan megrázta a képet, hogy a fe-
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lesleges homokszemcsék leszóródjanak az 
asztalra terített újságpapírra. 

– Imádok homokképeket készíteni!
– Te mindent imádsz, aminek köze van 

a mûvészethez! – szólt Jázmin mosolyogva. 
– És értesz is hozzá. Gyönyörû a képed!

– Köszönöm – felelte Nelli.
Fanni és Jázmin képe elég egyszerû volt 

– Fannién egy cica, Jázminén egy mikro-
fon volt – ám Nellié sokkal összetettebbnek 
tûnt. Az övé egy palotát ábrázolt hegyes, 
rózsaszín tornyokkal és hatalmas bejárattal.

– Pont olyan, mint Vidám király palotája 
a Titkos Királyságban – jelentette ki Jázmin, 
miután Nelli válla fölött átnézve megszem-
lélte a képet. 

– Pszt! – csitította Nelli. – Anya még 
meghallja!

A három barátnônek volt egy közös tit-
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ka: egyedül ôk tudtak a Titkos Királyságról, 
a csodálatos, varázslattal teli birodalomról, 
ahol mindenféle mesebeli lények laktak, 
manók, unikornisok, sellôk és tündérek. 
Vidám királyt, az uralkodót sokszor meglá-
togatták már a lányok. 

– Mit gondoltok, vajon Vidám királynak 
eszébe jutott, hogy hol lehet az utolsó két 
bûvtárgy? – suttogta Jázmin.

– Nem, hiszen akkor biztosan küldött 
volna titkos üzenetet a varázsdoboz segítsé-
gével – magyarázta Nelli.

– Remélem, gyorsan kitalálja, hogy hol 
rejtôzhetnek – sóhajtott Fanni. – Akkor 
újra átmehetnénk, hogy segítsünk megta-
lálni ôket.

A barátnôk ugyanis éppen egy kaland 
kellôs közepén tartottak. A király gonosz 
nôvére, Keserû királynô átkának köszön-
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hetôen a birodalomból majdnem teljesen 
kiveszett a varázserô. Ahhoz, hogy az átkot 
megtörjék, a lányoknak meg kellett találni 
a négy bûvtárgyat, melyek valahol a király-
ságban rejtôztek hosszú ideje. Ezek együt-
tes erejével legyôzhették volna a királynôt – 
ám az idejük egyre fogyott. Ha nem sikerül 
megtalálniuk a még rejtezô két bûvtárgyat, 
mielôtt az összes homok lepereg az elátko-
zott homokórában, a birodalomból örökre 
eltûnik a varázserô. 

– Eddig találtunk egy Varázsszívet és egy 
Ezüstkagylót – sorolta Nelli. – Kíváncsi va-
gyok, mi lehet a másik két bûvtárgy.

– És hogy hol lehetnek – tette hozzá Jáz-
min.

– Menjünk, nézzük meg, nincs-e üzenet 
a varázsdoboz fedelén – javasolta Fanni. 
– Ott van valahol a szobádban, ugye Nelli?
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– Igen, a ruhásszekrényemben, néhány… – 
Nelli félbeszakította a mondatot, mert négy-
éves kishúga, Manka viharzott be a kony-
hába. A kislány zöld szemét tágra nyitotta, 
göndör vörös tincsei a vállát csapkodták. 

– Nelli – fújtatott –, 
bementem a szobád-
ba, és azt láttam, hogy 
a szekrényedben va-
lami fénylik! Gyere 
gyorsan, nézd meg!

A lányok riadtan fel-
ugrottak.

A fény csakis a va-
rázsdobozból jöhetett 
– az ugyanis mindig 
felragyogott, ha Vi-
dám király üzenetet 
küldött nekik.
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– Valami fénylik? A szekrényemben? Ó, 
ne aggódj, Manka – sietett a válasszal Nelli, 
– az csakis a…

– Csak a zseblámpa lehet, amit kölcsön-
adtam neked – segítette ki gyorsan Jázmin. 
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– Nem emlékszel? A táskádba tetted az is-
kolában.

– Bizony – nézett rá hálásan Nelli. – Biz-
tosan bekapcsolva felejtettem. Milyen szó-
rakozott vagyok!

– Ó! – A kislány csalódottnak tûnt az egy-
szerû magyarázat miatt. 

– Figyelj csak, Manka! Láttad már a ké-
peinket, amiket ezzel a csillámporral készí-
tettünk? – kérdezte Fanni, és ujjai között 
átpergetett néhány rózsaszín szemcsét. Két 
kisöccse volt, és tudta jól, hogy a gyerekek 
ebben az életkorban szívesen kézmûves-
kednek.

– Hû! – lépett oda Manka. – De szép! 
– Lenne kedved készíteni egy képet? – 

kérdezte Nelli. – Rajzolhatnál egy embert 
vagy akár csak mintákat.

– Igen, lécci! – kérlelte Manka.
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– Tessék! – Nelli a kislány elé tett néhány 
papírt és egy ragasztót. – Ha kész vagy a 
rajzzal, ragasztóval kend be, és aztán szórd 
le a csillámporral. Csak ne csinálj túl nagy 
rumlit, különben anya morcos lesz. Felug-
runk az emeletre, hogy kikapcsoljuk a lám-
pát és aztán jövünk vissza, hogy segítsünk 
neked.

Nelli, Fanni és Jázmin kisiettek a konyhá-
ból és felszaladtak a lépcsôn.

– Biztosan a varázsdoboz fénylik! – sut-
togta Nelli, és kettesével vette a lépcsôfo-
kokat. A többiek követték. Mikor beléptek 
a szobába, már látták, hogy Manka igazat 
mondott. Nelli szekrényajtajának résein át 
fény szûrôdött ki. Jázmin becsukta maguk 
mögött az ajtót, barátnôje pedig a szek-
rényhez lépett és kinyitotta .

Aranyló fény árasztotta el a szobát. Nel-
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li elôhúzta a varázsládikót, ami most már 
szemkápráztatóan ragyogott és a lányok lát-
ták, hogy kavargó betûk jelennek meg a fe-
délen lévô tükörben.

– Üzenet jött Vidám királytól. Vajon mi 
lehet az? – tudakolta izgatottan Fanni.

Letelepedtek a szônyegre és Nelli felol-
vasta a rejtvényt:



16

Dzsinnek óhaja

Gyertek egy szép sivatagba nyomban, 
pompás a vásár itt a homokban.

Láttatok már tevét? És dzsinneket?
Vár a kígyóbûvölô is, siessetek! 

Szikrázó fény villant, majd a doboz teteje 
hirtelen felpattant és egy papírtekercs röp-
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pent elô belôle. Kitekeredett, majd lágyan 
a szônyegre lebegett. A Titkos Királyságot 
megmutató csodatérkép volt az, amin az 
élénk színû alakok mozogtak is. A barátnôk 
már tudták, hogy csak ennek segítségével 
fejthetik meg a rejtvényt.

– Lássuk csak – hajolt a térkép fölé Nelli –, 
tehát egy vásárt keresünk a sivatagban. Lát-
tok olyan helyet, amire illik a leírás?

Valamennyien a pergamen fölé hajoltak 
és pásztázni kezdték a képeket, amelyek 
csodálatosabbnál csodálatosabb helyeket 
mutattak.

– Tisztán Csobogó-vízesés, Álomvölgy, 
Varázshegy…

– Itt! – kiáltott fel Jázmin, és egy hosz-
szan elnyúló, ezüstös homoksávra mutatott 
a királyság keleti szélén. Éppen öt rózsaszín 
teve vágott keresztül a sivatagon.
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– Nézzétek! Ezt a helyet úgy hívják, hogy 
Ezüst-sivatag!

– Mintha lenne valami a közepén – mond-
ta Nelli, és egy csoport pálmafára mutatott, 
amik között alacsony fehér bódék sorakoz-
tak. Elolvasta a térkép feliratát: – Káprázat 
bazár. Ó! – elborult az arca. – Ez nem vásár. 

– De az! – lelkesült fel Fanni. – Olvastam 
a bazárokról. Ez a piac és a vásár keveré-
ke. Egyiptomban például gyakran találkoz-
ni ilyesmivel. Pavilonok, elárusítóhelyek 
követik egymást és olyan látványosságok 
is vannak, mint kígyóbûvölôk, vagy forró 
szénen sétáló emberek.

– El tudjátok képzelni, milyen izgalmas 
lehet egy bazár a Titkos Királyságban? – 
kérdezte Jázmin. – Biztosan egy csomó va-
rázslatos dolog történik ott.

– Bármibe fogadok, hogy a Káprázat ba-
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zár lesz az a hely, amit keresünk – mondta 
Nelli.

– Én is azt hiszem! – bólogatott Fanni. 
– És még sosem jártunk a Titkos Királyság-
nak azon a vidékén.

– Lássuk, igazunk van-e – mondta hatá-
rozottan Jázmin.

A kezét a dobozra tette, barátnôi pedig 
követték a mozdulatot. Mindannyian egy-
szerre mondták ki:

– Káprázat bazár!
Három szikra pattant elô a dobozból, de 

mindhárom gyorsan elhalványult és halk 
pukkanás kíséretében eltûnt. A lányok 
meglepetten néztek egymásra. Ilyenkor 
rendszerint éles fény villant, és felbukkant 
barátnôjük, a királyi tündérmanó: Trixi.

– Mi folyik itt? – kérdezte meglepetten 
Nelli, majd felkiáltott, mert a dobozból egy 
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gomolyag ezüstszínû csillámporfelhô rob-
bant elô, de olyan nagy erôvel, mintha szél-
vész kerekedne. A szemcsék aláhullottak és 
tetôtôl talpig beborították a lányokat.

Nelli köhögött és megpróbálta lesöpörni 
a csillámot az arcáról. Jázmin és Fanni kun-
cogtak, bár ôket is csillám borította.

Csilingelô nevetés hangzott a dobozból.
– Hoppá! Nem gondoltam, hogy ennyi 

csillámpor jön ki belôle, bocsánat, lányok! 
A mágiám még mindig rendetlenkedik, de 
legalább a varázsdoboz kicsit jobban mû-
ködik, mint az utóbbi alkalmakkor, mikor 
értetek jöttem! – Azzal egy aprócska tün-
dérmanó röppent ki a ládikóból zöld leve-
lén. Göndör szôke fürtjei táncoltak feje kö-
rül. Levelén körberepülte a lányokat, majd 
megállt az orruk elôtt a levegôben. – Sziasz-
tok, lányok! – integetett feléjük.
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– Trixi! – 
köszöntötték 
boldogan 
a barátnôk.

A tün-
dérmanó 
egy-egy 
puszit lehelt 
a nózijukra. 

– Jaj, ne ha-
ragudjatok, hogy 
olyan csillogósak 
lettetek!

– Semmi baj – mosolygott 
Jázmin. – Szeretünk sziporkázni.

– Bár nem tudom, anyukám mit fog szól-
ni, ha meglátja a szobám padlóját – töpren-
gett Nelli.

– Emiatt ne fájjon a fejed, szerintem meg 
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tudom oldani. – Trixi megérintette zöld 
gyûrûjét az ujján. Valami villant, majd a 
csillámpor eltûnt és a szoba olyan lett, mint 
azelôtt. – Máris jobb. Nos, akkor indulha-
tunk az Ezüst-sivatagba?

– Igen! – örvendeztek a lányok.
Trixi arca felderült.
– Csodás! Vidám király a Káprázat bazár-

ban vár rátok. Úgy hallotta, hogy az egyik 
varázstárgy valahol arrafelé van.

A lányok megfogták egymás kezét.
– Készen álltok? – kérdezte Trixi. Mind-

hárman bólintottak, így a kis tündérmanó 
újra  megérintette a gyûrûjét és varázslásba 
fogott:

Vigyél minket a Káprázat bazárba,
tevék, kígyók közé, hopp, a vásárba!
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Ezüst homok tört elô az ékszerbôl, csil-
lámló felhôként bekerítette a lányokat, fel-
kapta és elrepítette ôket. Körbe-körbefo-
rogtak, míg végül lassan ereszkedni kezdtek. 

A lányokat az izgalom ismerôs érzése járta 
át. Útra kelnek a Titkos Királyságba!



Élvezd a varázslatos meséket!

Bûvös varázsige



Kalandozz te is a Titkos Királyságban!

Olvasd el a sorozat minden kalandját!



A barátnôk alig várják, hogy Vidám király  
visszaszerezze trónját a gonosz királynôtôl!

Gyûjtsd össze a sorozat minden részét!



Részletek a www.manokonyvek.hu oldalon

A kalandok sora folytatódik



Két történet  
egy könyvben!

KÜLÖNKIADÁSOK



Egy könyv, amibe mindent leírhatsz 
a barátaidról és a legtitkosabb vágyaidról!



Egy csodás színezô, 
tele matricákkal 
és kedvenc 
szereplôiddel a 
Titkos Királyságból!

Egy gyönyörû 
foglalkoztató 
sok izgalmas 

feladattal 
és rengeteg 
matricával!

Titkos Királyság matricás könyvek



A különkiadásokban három-három történeten keresztül 
követheted Fifi és Mimi, valamint a lányok izgalmas 

kalandjait!

Van egy titokzatos hely, ahol az 
állatok beszélnek és úgy élnek, 
akárcsak az emberek. Ám egy gonosz 
teremtés, Grizelda megzavarja békés 
mindennapjaikat. Ha kíváncsi vagy 
rá, hogy sikerül-e megmenteni két 
barátnônek a Varázslatos Állatbirodalmat, 
olvasd el a sorozat minden részét!




