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ELSŐ FEJEZET

Kezdődik a kaland!

– Anyu, elmehetünk megetetni a kacsákat? 

El liék a parkban sétáltak. A kislány megrángatta 

az anyukája kezét.

– Rendben. Csak előbb hadd hozzak egy kávét 

a kávézóból – felelte az anyukája.

– Anyu! – nyafogott Elli.

– Majd én elviszem Ellit a tóhoz – ajánlkozott 

Mia.
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– Köszönöm, drágám – mondta az anyukája, és 

odaadott Miának egy zacskó madáreledelt.

Elli boldogan ugrándozott Mia mellett, szőke 

copfja ide-oda libegett a hátán. A vízben kacsák 

és pelyhes, sárga kiskacsák úszkáltak.

– Imádom a kiskacsákat, olyan édesek! – mondta.

– Én a hattyúkat szeretem – mutatott Mia a ta-

von lebegő két elegáns hattyúra.

– Mik azok a pelyhes, szürke madarak? – érdek-

lődött Elli, és a hattyúk mögött úszó madarakra 

mutatott.

– A fiókáik. Kishattyúk – magyarázta a test-

vére.

Elli gyanakvó pillantást vetett Miára.

– De nem is úgy néznek ki, mint a hattyúk. Biz-

tos vagy benne?
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– Abszolút – nevetett Mia. – Amikor már na-

gyobbak lesznek, nekik is fehér tolluk lesz, és meg-

nyúlik a nyakuk.

– Te mindent tudsz az állatokról – közölte Elli.

Mia elmosolyodott. Még nagyon sokat kellett 
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tanulnia, ha nagy korában állatorvos akar lenni, 

de imádta az állatokat. Ellivel bedobtak egy kis 

madáreledelt a tóba. A kacsák rávetették magu-

kat. Az anyukájuk is csatlakozott hozzájuk kávé-

val a kezében.

– Szia, anyu! Tudod, mikor kelnek a kacsák? – 

kérdezte Mia.

– Nem tudom – felelte az anyukája. – Mikor?

– Hát hajnalkacsadáskor! – felelte Mia.

Elli felnevetett. Az anyukájuk felvonta a sze-

möldökét.

– Hm. Azt hiszem, ki tudom találni, kitől hal-

lottad ezt a viccet. Csak nem Lottitól?

Mia bólintott. Lottival egész életükben a leg-

jobb barátnők voltak. Amikor Lotti elmondta 

neki, hogy a családjával Amerikába költözik, Miá-
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nak majd’ megszakadt a szíve. De mielőtt elutazott 

volna, a régi bébiszitterüktől, Alexától kaptak két 

egymáshoz illő nyakláncot. Mindkét lánc arany-

ból volt, és egy-egy fél szív alakú medál lógott raj-

tuk. De nemcsak szépek voltak, hanem varázs ere-

jük is volt, amivel el tudták repíteni a lányokat 

egy csodálatos helyre: a Kívánságcsillag Palotába. 

De nem ez volt az egyetlen meglepetés. Amikor 

először jártak a kastélyban, Alexa elmagyarázta 

nekik: őket választották ki, hogy Bűbájos herceg-

nők legyenek. Olyan különleges hercegnők, akik 

valóra válthatták mások kívánságait. Ha Mia és 

Lotti sikerrel elvégzi a képzést, akkor ők is Bűbá-

jos hercegnők lesznek majd, mint Alexa!

Elli a tó túloldalára érkező fagyis furgonra mu-

tatott.
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– Anyu, kaphatunk fagylaltot?

– Rendben – felelte az anyukája. – Te is kérsz, 

Mia?

– Mindjárt utánatok megyek – felelte a kislány. – 

Csak még odaadom a kacsáknak a maradék magot.
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– Rendben. – Elli és az anyukájuk elmentek. 

Amikor Mia meggyőződött róla, hogy senki nem 

figyel, előhúzta a pólója alól a medálját.

– Hűha! – suttogta. A fél szív fényesen ragyo-

gott. Mindjárt újabb varázslatos kalandra indul!

– Azt kívánom, hogy találkozhassak Lottival! – 

suttogta.

A medálból fénysugár lö-

vellt ki, és fényes szik-

rák örvénylettek kö-

rülötte, aztán a fény 

magával ragadta. 

Miát elfogta az iz-

galom. Az anyukájá-

nak és Ellinek fel sem 

fog tűnni, hogy nincs 
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ott, mert amíg távol lesz, nem múlik az idő. A va-

rázslat erről is gondoskodik. Csak pörgött körbe 

és körbe, amíg meg nem érkezett egy kavicsos 

tengerpartra. Az ég gyönyörű nefelejcskék volt, és 

a kavicsos öböl partját finoman nyaldosták a hul-

lámok. És ami a legjobb volt az egészben, hogy 

a farmere és a pólója gyönyörű szép aranyszínű 

hercegnői ruhává változott.

– Mia! – Mia megfordult, amikor a nevét hal-

lotta. Lotti futott felé a kavicsos parton. Ő egy 

lebegő, rózsaszín hercegnői ruhát viselt, barna, 

göndör fürtjei között a fényesen csillogó gyémánt 

fejdíszével.

Szorosan megölelte Miát.

– Ugye milyen jó újra itt lenni? Remélem, hogy 
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teljesíthetjük valakinek a kívánságát! – mondta 

Lotti megforgatva Miát.

Mia erősen megfogta a vállát. 

– Lehet, hogy kiérdemeljük az utolsó rubinjain-

kat! – mondta izgatottan.

Lotti megemel-

te a fél szív alakú 

medálját. A há-

rom kiérdemelt 

rubin ragyogott 

a napfényben.
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– Remélem, mert 

akkor teljesí-

tenénk a Bű-

bájos her-

cegnővé 

képzésünk 

második fo-

kozatát.

Mia arca el-

komorodott, mert 

valami más jutott az eszébe.

– Remélem, Ella hercegnő varázspálcáját is visz-

sza tudjuk szerezni!

Ella hercegnő varázspálcáját egy Métely nevű 

zöld papagáj lopta el. A papagáj Méreg hercegnőé 

volt, azé a Bűbájos hercegnőé, aki gonosz lett. Imád-
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ta tönkretenni mások kívánságait azért, hogy na-

gyobb hatalma legyen, és ha Méreg hercegnő Ella 

hercegnő varázspálcáját használja ahhoz, hogy el-

rontsa egy kívánság teljesülését, akkor szegény Ellát 

örökre száműzik a Kívánságcsillag Palotából!

Lotti szeme elszántan villant, ahogy elkapta 

Mia kezét.

– Vissza kell szereznünk Ella varázspálcáját.

Mia bólogatni kezdett, de hirtelen észrevett va-

lamit a vízben. Lassan kiemelkedett a hullámok-

ból, és olyan volt, mint egy óriási buborék, mely 

szivárványszínben tündökölt a fényben.

– Hát az meg mi lehet? – kérdezte oda mutatva.

Lotti ámulva nézte. 

– Gőzöm sincs, de az a sanda gyanúm, hogy 

mindjárt megtudjuk.
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