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ELSŐ FEJEZET 

Hazafutás

Lotti kifújta barna, göndör hajtincsét a homloká-

ból, és szorosan megmarkolta az ütőt. Fontos pilla-

nat volt. Már csak két perc volt hátra a mérkőzésből. 

Ha most sikerül az ütése, akkor a csapata nyerhet!

Hallotta a csapattársai kiáltozását, és tudta, 

hogy a családja a lelátón szurkol neki. A dobó el-

dobta a labdát. Lotti meglendítette az ütőjét, de 

elvétette.
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– Strike! – kiáltotta a bíró.

Lotti az ajkába hara-

pott. Nem akarta a kö-

vetkező ütést is elron-

tani.

A dobó újra eldobta 

a labdát, amely sebe-

sen repült Lotti felé.

Vaaaum! Lotti 

megütötte a labdát, 

amely zúgva suhant 

a levegőben. Igen! 

Lotti körbefutott a bá-

zisokon.

Első bázis. Második 

bázis…
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– Fuss, Lotti! Fuss, Lotti! – biztatták hangosan 

a csapattársai.

Lotti a szeme sarkából látta, hogy egy játékos 

eldobta a labdát. Olyan gyorsan futott, ahogy 

csak tudott, és még épp időben érte el a hazai bá-

zist, mielőtt még az elkapó elkapta volna a labdát 

a kesztyűjével.

Megcsinálta! A bíró lefújta a meccset. Egy 

ponttal nyert Lottiék csapata!

A csapattársai odarohantak Lottihoz.

– Fantasztikus voltál! – mondta lihegve Lia, az 

egyik új barátnője.

Kondoross edző összepacsizott vele. 

– Szép munka volt, Lotti! – dicsérte meg. – Ne-
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héz elhinni, hogy eddig még soha nem softbal-

loztál.

– Amikor Angliában laktatok, még nem ját-

szottál? – kérdezte Lia kíváncsian.

– Nem – felelte Lotti. – Angliában métáztam és 

röplabdáztam.

– És nem hiányoznak? – érdeklődött Lia.

Lotti megrázta a fejét. 

– Az egyik legjobb abban, hogy ideköltöztünk 

Kaliforniába, hogy sok új sportágat kipróbálhat-

tam – válaszolta vigyorogva. – Meg persze a sok 

napsütés!

Kondoross edző összecsapta a tenyerét. 

– Hölgyeim, itt az idő, hogy átöltözzetek.

A csapat elindult az öltözők felé.

Lottinak csak úgy kavarogtak a fejében a gon-
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dolatok. A felsője csupa kosz volt, de a játékot na-

gyon élvezte. Már alig várta, hogy elmesélhesse 

Miának.

Mia volt a legjobb barátnője. Ő sajnos Angliá-

ban maradt. Abban, hogy Kaliforniába költöztek, 

az volt a legnehezebb, hogy tőle is el kellett válni.

Szerencsére a két barátnő rájött, hogy így is 

tudnak találkozni, ráadásul egészen fantasztikus 

módon – varázslat segítségével!

Mielőtt Lotti elment volna Kaliforniába, a régi 

bébiszitterüktől, Alexától kaptak két egymáshoz 

illő nyakláncot. Időről időre a nyakláncok izzani 

kezdtek, és olyankor Lottit és Miát felragadta egy 

forgatag, és elvitte őket egy titkos helyre, amely 

magasan a felhők fölött volt, és úgy hívták, hogy 

Kívánságcsillag Palota. Az egész csodálatos volt!
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Alexa elmagyarázta nekik, hogy őket válasz-

tották ki, hogy Bűbájos hercegnőnek tanuljanak. 

A Bűbájos hercegnők olyan különleges lányok 

voltak, akik varázslattal segítettek az emberek-

nek, hogy valóra váljanak az álmaik.

Lotti beért az öltözőbe, és a ruháival együtt be-

ment az egyik fülkébe átöltözni. Amikor a koszos 

mezéből átbújt a lila pólójába, hozzáért a fél szív 

alakú medálos, arany nyakláncához.

Jaj, nagyon remélem, hogy hamarosan újra talál-

kozhatunk Miával – gondolta sóvárogva. Abban 

a pillanatban a medálja felizzott. Lotti felsikoltott, 

aztán gyorsan a szája elé kapta a kezét. Remélte, 

hogy senki nem hallotta meg. Újra működésbe lé-

pett a varázslat!

Megmarkolta a medálját. 
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– Azt kívánom, hogy találkozhassam Miával! – 

suttogta.

A nyakláncából 

fénynyaláb tört 

elő, és Lotti már 

érezte is, hogy fel-

kapja, és magával 

ragadja. Csak pörgött 

és pörgött a fényalag-

útban, azután puha füvön 

ért földet. Kinyitotta a szemét, és hatalmas lila és 

rózsaszín virágokkal teli virágágyásokat, bárso-

nyos gyepet, szivárványszínű nyalókákat és vatta-

cukrot termő fákat látott maga körül.

A Kívánságcsillag Palota óriási, arany tornyai 

ott magasodtak a távolban.
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Olyan jó volt visszatérni a Kívánságcsillag pa-

lotába! A ruhája varázslatos módon átalakult 

gyönyörűséges hercegnői ruhává, a lábára pedig 

ezüst színű, pántos szandál került.  Lotti 

körbeforgott, bő szoknyája nagy ív-

ben pördült a lába körül.

– Lotti! 

Az egyik ma-

gas nyalókafa mö-

gül Mia toppant 

elé. Integetett és 

odaszaladt hoz-

zá. Az arany her-

cegnői ruháját 

viselte, amelyet 
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csinos szalag díszített. Gyémánt fejdísze csillogott 

a napfényben. Kuncogott. 

– A virágágyásban landoltál? Sáros az orrod. 

Lotti elmosolyodott. 

– Épp softballoztam, 

amikor a varázs-

lat elragadott.

Letörölte a sa-

rat az orráról, 

és megigazí-

totta a fején 

a tiaráját. 

Amikor be-

fejezték a bűbá-

joshercegnő-képzésük első 
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szakaszát, azaz teljesítették négy ember kívánsá-

gát, a sima fejdíszeik gyönyörű, csillogó gyé mánt-

tiarákká változtak. Most már a képzésük második 

szakaszában jártak. Újabb négy ember kívánságát 

kellett valóra váltaniuk ahhoz, hogy kiérdemeljék 

a négy rubint. Ha sikerül nekik, akkor azzal meg-

szerezhetik a szépséges, ékkövekkel kirakott ru-

bincipellőiket, melyek a varázserejükkel bárhová 

eljuttathatják őket. 

– Már csak két kívánságot kell teljesítenünk, és 

megkapjuk a varázscipellőnket – mondta Lotti. 

– Remélem, hogy ma is tudunk segíteni vala-

kin – jegyezte meg a jószívű Mia. Lotti elmoso-

lyodott, és belekarolt a legjobb barátnőjébe. Cso-

dálatos volt, hogy megint találkozhatott Miával! 

De ekkor hirtelen valami csattogó hangot hal-
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lottak. Egy csapat hercegnő sietett feléjük a gye-

pen keresztül. Alexa vezette őket, hóna alatt 

egy feltekert pikniktakaróval. Piros ruhát viselt. 

A nyakláncán egy hangjegy alakú medál függött. 

Amikor meglátta a lányokat, boldogan integetni 

kezdett feléjük. 

– Lotti! Mia! Épp időben érkeztetek! 

– Mihez érkeztünk időben? – kérdezte Lotti. 

Alexa szeme felragyogott. 

– Hát természetesen a pillangópiknikre! 

Alexa és a többi hercegnő odafutott hozzájuk, és 

boldogan megölelték Lottit és Miát. Minden her-

cegnőnek volt egy igazi munkája is amellett, hogy 

Bűbájos hercegnők voltak. A valódi életben Ale-

xa popsztár volt. Minden hercegnő nyakláncának 

medálja azt jelezte, hogy mi az, amiben különle-
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gesen tehetségesek. Szilvia hercegnőnek muffin 

alakú medálja volt, mert fantasztikusan tudott 

sütni. Szofi hercegnőé ecset volt, mert nagyszerű 

művész volt. Kira hercegnőnek egy gyűszű alakú 

BH7_cicavarazs_bel.indd   20 2019. 07. 17.   9:30



 Hazafutás 

21

medál lógott a nyakában, ugyanis ő divattervező 

volt, Evelin hercegnőnek pedig egy virág, amely 

jelezte, hogy milyen ügyes kertész.

Lotti és Mia különleges tehetsége a barátságuk-

ban rejlett, ezért az ő medáljaik fél szív alakúak 

voltak. Ők barátság hercegnők voltak. A barátság 

hercegnők nagyon ritkák voltak, és mindig pár-

ban dolgoztak. 

– Imádni fogjátok a pillangópikniket – mondta 

Evelin hercegnő. 

– Ó! Mi történik ott? – kérdezte Mia. Minde-

nért rajongott, aminek bármi köze is volt az álla-

tokhoz.

Alexa elmosolyodott. 

– Majd meglátod! Először azonban el kell jut-

nunk a Vadvirágkertbe. – Meglengette a va-

BH7_cicavarazs_bel.indd   21 2019. 07. 17.   9:30



 Cicavarázs 

22

rázspálcáját, és a takaró magától a földre terült. 

– Mindenki üljön le! 

A hercegnők gyorsan helyet foglaltak a taka-

rón. Lotti és Mia értetlenkedve egymásra néztek, 

de ők is csatlakoztak hozzájuk. Fogalmuk sem volt 

róla, mi folyik itt, de a Kívánságcsillag Palotában 

bármi megtörténhetett!
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