
Flox őszi bolondságai

Mindig így történik.  
Valaki egy szeptemberi napon elkövet  
valami furcsaságot, ami még  
a furcsábbnál is furcsább, és attól  
a pillanattól, egy hónapon keresztül,  
de néha akár két hónapig is,  
Fairy Oakban minden kizökken  
a normális kerékvágásból. Ezt úgy nevezik: 
„az Évszakok Bolondos Tánca”.  
Mulatságos, ami ezekben a napokban 
történik, és egyben csodálatos is,  
mert mindenki a legtöbbet adja önmagából, 
már ami a fantáziát, az erőt, az ügyességet, 
no és a… bohóságot illeti.

Még a fák is ismerik a tréfát. Mintha  
az egész Völgyet megbabonázták volna. 
Floxnak pedig van ezzel kapcsolatban  
egy elmélete: elég ha belenézünk  
a táncoló szemébe, és azonnal megértjük…

De ezt hagyjuk meg inkább Floxnak:  
árulja el ő a titkot! Flox természetesen  
nem más, mint a szivárvány színeiben 
pompázó kislány, Viní és Babú  
legjobb barátnője. Ez a történet róla szól  
és a barátságról, amely bármerre is fordulsz, 
ott terem előtted, és időnként véraláfutásos, 
lilás nyomot hagy, de nem csak a bőrödön…

az írónő

Elisabetta Gnone Genovában született, 
1965-ben. Újságíróként a Disney Italia 
számára megalkotta, majd szerkesztette  
a gyerekek kedvenc folyóiratait  
(a Bambit, a Minnie és társait, 
a Micimackót, a Chip és Dale-t…)
Miután kitalálta a W.I.T.C.H. című 
képregénysorozatot és megírta  
a „Halloween” és „A tizenkét kapu” című 
folytatásait, többé abba sem hagyta  
az írást. 

A Fairy Oak trilógiával –  
„Az Ikrek Titka”, „A Sötétség Bűvölete”, 
„A Fény Hatalma” – elnyert  
két Bancarellino Válogatás díjat  
és az olvasók szeretetét,  
akik egyre hangosabban követelték  
a folytatást a sorozat szereplőivel.

A csodás kalandok folytatódnak.

A „Fairy Oak - A négy rejtély” című  
új sorozatból már megjelent:
a „Grisam kapitány és a szerelem”  
és a „Shirley varázslatos napjai”  
című regény.
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„Ezúttal mEg akartam nEvEttEtni okEt, 
mErt a harmadik történEt  

szórakoztató volt. most, hogy ismErték  
a szErEplokEt, még többEt nEvEthEttEk,  

amint ElképzElték, ahogyan 
az évszakok bolondos táncát ropják. 

a harmadik EstE tEhát Errol szólt  
és a barátságról…” Fl
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ŐSZI

BOLONDSÁGAI

R

Fairyflox2korr.indd   3 2012.09.19.   9:53



 

Annak, aki színesre tudja festeni a szelet…
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Kedves kimondhatatlan nevű Tündérke!

Azért egy kis gyakorlással megtanulom a 
neved. Én Lalla Tomelilla vagyok, a Fény 
boszorkánya.

A Nagy Tanácstól kaptam meg a nevedet, 
amelynek azért küldöm ezt a levelet, hogy 
minél eló́bb eljuttassa hozzád. (Mint azt 
tudhatod, egyetlen emberi lénynek sem 
megengedett, hogy közvetlenül írjon egy 
Mágikus Teremtménynek.)

Kitűnó́  bizonyítványodban olvastam, 
hogy fiatal korod ellenére nemcsak 
nagyon ügyes vagy, hanem hajlandó 
lennél távoli országokba is elutazni. 
Talán hallottál már Zöldlapályvölgyró́ l és 
Fairy Oak falujáról. Én itt lakom.

Tehát igencsak messze Ezüstharmat 
Országtól. Azonban biztosíthatlak, hogy 
a hely nagyon kellemes és tündéreknek 
való. Sokan élnek itt közületek, és békésen 
vigyáznak gyermekeinkre.

Néhány hónap múlva Dahlia húgom 
gyermekeknek ad majd életet. Az ikreket 
szeretném  gondjaidra bízni, te lennél  
a dajkatündérük. Természetesen velünk 
fogsz lakni, és megfeleló́  díjazásban is 
részesülsz munkádért, mely, már most 
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jelzem, teljes idó́ t igényel, hét napból  
hetet.

Mellékelten küldök neked néhány 
fényképet családunkról és a házról, 
azért, hogy a személyes találkozásig 
megismerkedhess velük és  
megbarátkozhass új életeddel. Bízom 
benne, hogy elvállalod a megbízatást. 
Ezzel kapcsolatosan kérlek, azonnal 
válaszolj! Szorít az idó́ , és számomra 
nagyon fontos, hogy unokahúgaimnak 
olyan dajkatündérük legyen, aki 
látta ó́ket megszületni. Amennyiben 
elfogadod a felkérést, 15 éven keresztül 
fogsz családunknál szolgálni. Ennek 
leteltével ismételten szabad leszel, és más 
gyermekekró́ l gondoskodhatsz.

Kimagasló vizsgaeredményedhez 
ó́ szintén gratulálok. Bízom benne, hogy 
nemsokára találkozunk.

Szívélyes üdvözletét küldi

Lalla Tomelilla Boszorkány
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11

A hArmAdik este…

Még emlékszem…
FLOX rejtéLye

Megnevettetem ôket. Mert a harmadik történet 
vicces és szórakoztató lesz. Megnevettetem ôket, mert most 
már a történet minden szereplôjét ismerik, vagy majd-
nem mindenkit, így el tudják képzelni, amint az Évsza-
kok Bolondos Táncát ropják… Megnevettetem ôket, de 
legalábbis elmosolyodnak, a szomorú események felett pe-
dig majd gyorsan átsiklom. Azt szerettem volna, ha vidá-
man töltjük az estét, és ennek érdekében már kora reggel 
kitûnôenbékességes hangulatban voltam.  

A tündérek ezt észre is vették…
– Mi van veled Haboldogleszelfelismeredmertelmondod-

rögtönnekünk? Levelet kaptál a Nagy Tanácstól?
– Egy újabb megbízatás? Ilyen hamar?
– Nem, nem – válaszoltam mosolyogva.
– Akkor mi történt? 
– Annyira kitûnôenbékességes hangulatban vagy.
– Csak arra gondoltam…
– Mire?
– Kire???
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– McDale úrra – feleltem.
– Meum McDale-re, Fairy Oakból?
– Igen. Rá.
– A nagyothalló és szórakozott Fény Mágusára?
– Pontosan.
– Ciceró úr és Duff  mágus barátjára, akivel idônként ha-

lászni szoktak?
– Remélem, még most is együtt járnak – közöltem biza-

kodva.
– Campanula asszony férjére?
– Nagyon aranyos ember. De miért nevetgéltél, amikor 

rá gondoltál?
– Ma este elárulom nektek – feleltem. – A lagúnánál, 

rögtön naplemente után. De pontosak legyetek!
Megígértem nekik. Négy történetet ígértem, minden es-

tére egyet, amelyben felfedem Fairy Oak négy, számukra 
ismeretlen rejtélyét. Az elsô már elhangzott. Szerelemrôl és 
egy ifjúról szólt. A másodikban, elôzô este, a legôsibb és a 
legnagyobb mágiáról, a Végtelen Hatalomról, az Abszolút 
Mágiáról meséltem. És a kislányról, aki születésekor mind-
ezt ajándékba kapta, mindent elmondtam, szinte mindent. 
Most pedig a harmadik rejtélyt szándékoztam felfedni.

Mi ebben a vicces, kérdezhetitek. Bizonyára igazatok is 
van. A Rejtély és a Mosoly nem illik egymáshoz, és csak 
nagyon ritkán jelennek meg kéz a kézben, egymás mellett, 
egy mondatban. A rejtély mindig riasztó, vagy legalábbis 
aggodalmat keltô, mindaddig, amíg a titokra fény nem de-
rül. És mégis…

Még emlékszem...
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Tizenöt esztendô telt el azóta, hogy a Bölcséstiszteletre-
méltó Lalla Tomelilla boszorkány magához hivatott. Ti-
zenöt éven át álltam a szolgálatában Bûvös Tölgy vidám 
falujában.

Egy októberi napon, egészen pontosan október 31-én je-
len lehettem unokahúgai születésénél, tizenöt éven keresz-
tül voltam a dadájuk, és minden egyes másodpercecskében 
ôrködtem és vigyáztam rájuk.

Vanília és Pervinka Periwinkle. Ôk voltak az én kicsi-
kéim!

Teljesen egyformák és mégis különlegesek, ellentétesek, 
de elválaszthatatlanok, mint ahogyan a hatalmuk, a Fény 
és a Sötétség is. Az elsô küldetésem, az elsô tapasztalatom, 
az elsô, felejthetetlen megbízatásom.

Még csak néhány napja érkeztem haza, de a szívem to-
vábbra is velük maradt. Elegendô volt lehunynom a sze-
mem, és azonnal magam elôtt láttam drága boszorkámat, 
az ikreket, a virágoskertet, a télikertet, a nagy öblöt, a ked-
ves arcú Dahlia mamát, Ciceró urat és idôjárást elôre jelzô 
szerkentyûit, és mindenkit, mindenkit, kicsiket és nagyo-
kat egyaránt, Mágusokat és Nembûvölôket, akikkel életem 
eme csodálatos idôszakában megismerkedhettem.

Tölgyet, a hatalmas beszélô fát, aki körül minden el kez-
dôdött. Hortensia boszorkányt, a drága Tomelillát, elvá-
laszthatatlan barátját, Duff  Burdockot, a jól megtermett 
Sötétség mágusát, és Duff  unokaöccsét, a jóképû, bátor Gri-
samet, aki Pervinkába szerelmes, és aki viszontszereti; szü-
leit, Vic és Marta Burdockot, az elképzelhetô legillatosabb  

Még emlékszem...
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FLOX ŐSZI BOLONDSÁGAI

14

és legfinomabb süteményesbolt tulajdonosait, és aztán ott  
van még az idôs Joe úr, az iskola gondnoka; McDale má-
gus, aki véletlenül eszembe jutott aznap délután, és felesége, 
Campanula; Primula Pull, a falu pirospozsgás var rónôje; 
az aprócska, csontos Robin Windflower, akit Ökörszemnek 
becéznek, imádja a tengert és legkedvesebb hôsétôl örökölt 
csónakját; a végtelenül udvarias és tisztelettudó Acanti, a 
falánk kis Celastro, az édes, pici Sophie és Shirley, a ked-
ves Shirley Poppy, a boszorkák és mágusok birodalmának 
legelbûvölôbb és legszabadabb teremtménye.

Négy történet, egy minden estére. Aztán soha többé nem 
mesélek róluk, soha többé nem mesélek Fairy Oakról.

Elôre kell tekintenem, nem hátra, úgy, ahogyan azok ta-
nították nekem, akik már jóval elôttem több ezer gyermek 
születését követték vigyázó tekintetükkel, segítettek nekik 
felnôni, majd egy szép napon búcsút kellett hogy vegyenek 
tôlük.

Egy mogyoróliget felé vettem az irányt, hogy begyûjtsem 
esti élelmemet. Nem sok idô volt hátra az esti találkozó-
ig. Egy vén diófa tetején gubbasztó madárcsapat ezernyi 
szólamban dalolta melódiáját, és magasan, valahol sokkal 
magasabban, ludak szálltak a nap felé. A nyár a végéhez 
közeledett, pontosan úgy, mint akkor. 

Elmosolyodtam. Még hátra volt két mese, két alkalom, 
hogy emlékezhessek…

– OTT VAN FELI! – kiáltott fel valaki az alkonyatban.
A lagúna visszatükrözte ragyogásukat, így szinte minden 

fényárban fürdött. Mindannyian ott voltak. Mint mindig.

Még emlékszem...
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– A HARMADIK TÖRTÉNET MIATT ÉRKEZIK!
– Hajrá Haboldogleszelfelismeredmertelmondodrögtön-

nekünk! Most a barátság következik. Te magad mondtad: 
a szerelem, a varázslat, a barátság és végül a búcsú. Gyere, 
és meséld el a harmadik rejtélyt!

Odalibbentem a szelíd tó közepére, és leültem. Tudtam, 
hogy jó helyen vagyok, és már nem jöttem zavarba a rám 
szegezôdô tekintetektôl.

– HALLJUK! HALLJUK! – buzdítottak a tündérkék.
– Rendben, rendben – feleltem. – Ma este Fairy Oak ôszi 

napjairól mesélek nektek, és egy süldô boszorkáról, aki ha-
bár nem fedte fel azt, ami mindenki számára rejtély volt, 
azonban kitalálta eredetét, és ez elegendônek is bizonyult.

Még emlékszem...
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eGY

Homokszemek
FAIry OAk-I NyÁr

Mielőtt még az őszről mesélnék, feltétlenül el kell 
mondanom, milyen volt a nyár Fairy Oakban. Csak-
is így mutathatok rá pontosan arra a bizonyos pilla
natra, amikor minden elkezdődött.

Augusztusban a tengerhez jártunk.
Arran tengerpartja hosszú, fehér homokos partsza-

kasz volt, a dûnék mögött, a tengerbe nyúló szirtek 
között, amely elválasztotta öblünktôl és a sziklazá-
tonytól.

Augusztusban a tenger meleg volt, és a gyerekek 
órákon keresztül lubickolhattak. Úszkáltak és ját-
szottak a sziklák között, lemerültek a víz alá, hogy 
meglessék a halakat, gyötörték a rákokat, lerepültek 
a sziklákról, a fiúk idônként rákká változtak és meg-
csipkedték a hullámokon ringatózó lányok talpát, 
akik viszonzásul medúzává változtak és menekülés-
re kényszerítették a fiúkat.

Míg a bôrük olyan ráncos nem lett, mint a teknô sö-
ké, és ellilult az ajkuk. Ekkor már annyira átfagytak, 
hogy futva hemperedtek meg a forró homokban,  

Homokszemek

Fairyflox2korr.indd   16 2012.09.19.   9:53
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aztán elszenderedtek a napon, mint a panírozott 
gyíkok.

Minden nap egyformán lustán és édesen telt: reg-
gel tíztôl ebédidôig a tengerparton, majd délután há-
romtól egészen este hétig, néha nyolcig.

Volt, aki kihajózott.
Grisam, Tommy Corbirock és fôleg Ökörszem 

imádott éjszaka a felnôttekkel halászni, amikor lám-
pafénynél vetették ki a hálót. Még azt sem bánták, 
ha hajnali négykor vagy ötkor ébresztik ôket, hogy 
visszamenjenek és felhúzzák a hideg és hullámzó 
ten gerbôl a hálókat. Csukott szemmel rángatták ma- 
gukra pulóverüket és toldozott-foldozott nadrágju-
kat, nyomták a fejükbe kalapjukat, bekaptak egyet-
len szeletke kenyeret, nehogy megéhezzenek, vagy 
éhgyomorra tengeribetegek legyenek. 

Akkor volt igazán szép, amikor hajnalban a nap 
felbukkant a látóhatáron és már kezdett melengetni. 
Felvonták a vitorlát, és suhantak a kikötô felé. A ha-
jók egymás mellé sodródtak, és a férfiak megbeszél-
ték, hogyan telt az éjszaka: gratuláltak egymásnak, 
vagy panaszkodtak, mert egy hatalmas hal elszakí-
totta vagy a tenger elsodorta a hálójukat… Ezekben 
a pillanatokban úgy érezték, mintha valami igazán 
fontos dolog részesei, felnôttek lennének, és fel nôtt-
ként is bántak velük: durva hangon, zajosan, a ki-
kötô nyelvén beszéltek velük, amelyet nekünk, tün-
déreknek, nem áll módunkban elismételni.

Homokszemek
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Kicsi koruktól fogva tanultak: megtanulták, hogyan 
kell kikötni a hajót, mit kell tenni, hogy ne ütközzön 
a mólónak vagy a szikláknak, hogyan kell talpon ma-
radni viharos idôben, felhúzni a horgonyt, lemosni a 
fát édesvízzel, eltávolítani az algát és a lerakódáso-
kat a hajógerincrôl, hogyan kell megfogni a tengeri 
sünt vagy a murénát anélkül, hogy megszúrná vagy 
megharapná ôket, halat tisztítani, beleugrani a sötét 
vízbe, úszni, vagy legalábbis a felszínen maradni.

Hajnalban a kikötô nem kisfiúknak vagy kislá-
nyoknak való hely, de pont ezért volt csodálatos: 
ügyesnek és fürgének kellett lenniük, hipp-hopp fel-
kelni, igyekezni…

A gyerekek szerettek részt venni ebben a férfimun-
kában. Ha pedig elég nagyok voltak, akkor miután az 
apák, a nagybácsik partra húzták és felszereléseiktôl 
megfosztották a hajókat, a halat kipakolták, maguk-
kal vitték ôket a pipafüstös, tengerillatú ivóba, ahol 
almabort szürcsöltek, palacsintát és frissen sütött, 
forró süteményeket ettek, a meg-megcsörrenô poha-
rak dallamára. Hallgatták a kalandos történeteket, 
beleélték magukat a viharos érzésekbe.

Amikor azonban erôs szél fújt, és a hullámok olyan 
magasra ágaskodtak, hogy felértek a dûnékig, akkor 
elgyalogoltak az Ibolyás Lapályhoz, bár volt, aki re-
pült, hogy a tavacskákban fürödjenek.

Ez kissé fárasztó kirándulásnak számított, fôleg az 
olyan piciknek, mint Sophie vagy Cecilia Buttercup. 

Homokszemek
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Nekik az út hosszú volt, és a tavak tükrén nem tud-
tak olyan könnyedén lebegni, mint a tengerben. Rá-
adásul a víz itt egész évben hûvös volt, amitôl el-
gémberedett kezecskéjük, lábacskájuk.

Sokkal jobban szerettük a tengerpartot, legalábbis 
én, Vanília, Babú, Flox és a tündérkéje, Fuvi. A ho- 
mokban üldögéltünk, néztük, ahogyan a nap lebukik  
a tengerbe nyúló hegyfokok mögött, amelyek ekkor 
már barnán és némán meredeztek. Akkor és csakis 
akkor indultunk el hazafelé, amikor a tücskök ciri-
pelni kezdtek.

Viní és Babú leöblítették magukról és a fürdôru-
há jukról a homokot, de soha nem tökéletesen. Így 
aztán örökké találtunk homokszemet az ágyban, a 
cipôkben, a padlón…  

Mielôtt felöltöztek, jó nagy adag krémmel vasta-
gon bekenték egymást, de vigyáztak, nehogy meg-
karmolják kipirosodott bôrüket. Sietve kapták fel a 
ruhájukat, és szaladtak teríteni.

Vacsora után Dahlia, Cicero és Tomelilla kiült a 
verandára vagy a kertbe, hideg likôrt iszogatott, Ci-
cero pipázott, beszélgettek, emlékeket idéztek, és ha 
barátok érkeztek, mindannyian dalra fakadtak, régi 
nótákat énekeltek hegedû- vagy tangóharmonika kí-
sérettel.

A gyerekek ilyenkor ismét elmentek otthonról.
Általában Tölgy ágai alatt találkoztak, aki, most 

már ti is tudjátok, roppantul örült ennek. Vagy a 

Homokszemek
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kikötôben, a mólónál, ami ilyenkor árasztotta magá-
ból a nappal beszippantott meleget. Bámulták a csil-
lagokat, és versenyeztek, ki ismer fel többet. Néha 
az idôsebbek megmutatták a kicsiknek: „látod, ez a 
csillag ismeri a hazafelé vezetô utat”. Gyakran bú- 
jócskáztak a partra húzott csónakok és a száradó há-
lók között. Vagy egyik kedvenc játékukat, az „után-
zócskát” játszották, mert a kikötôben rengeteg dol-
got lehetett utánozni. 

Az „utánzócska” hasonlított a „bújócskához”, de 
varázslatosabb volt: a gyerekek két csapatra oszlot-
tak. Miközben az egyik csapat elfordult és tízig 
szá molt, a másik szétszóródott a téren, amelyet a 
lámpák fénye világított meg. Minden gyerek a va-
rázshatalmától függôen sietve felvette a kikötô ben 
található valamelyik tárgy alakját: egy hálóét, egy 
eve zôét, vasmacskáét vagy merítôlapátét, és amikor 
az ügyeletes bíró, általában valamelyik tündér kö-
zülünk, azt mondta: „Rajt!”,  a csapat, amelyik ad- 
dig számolt, keresni kezdett.

Voltaképpen a játék nagyon szórakoztató volt, 
mert gyors gondolkodást és mágikus képességeket 
követelt. Sajnos azonban mindig vagy majdnem 
mindig drámaian végzôdött.

Volt, akit túl hamar megtaláltak, mert az átalaku-
lása nem volt tökéletes, így megsértôdött; volt, akit 
nem találtak meg, megfeledkeztek róla, ezért kétszer  

Homokszemek
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annyira megsértôdött; volt, aki nem tudott visszavál-
tozni, és követelte a többiektôl, hogy hívjanak oda 
egy fel nôttet, ám ekkor nagy pácba kerültek; volt, 
akit azzal vádoltak, hogy lesett, miközben a többiek 
átváltoztak; volt, aki megunta a keresgélést; volt, aki 
tréfából elment, és hagyta, hogy a többiek órákon ke- 
resztül faggassák valamelyik lámpaoszlopot vagy fo-
nott kosarat: 

„Te Francis vagy, vagy Ökörszem? Gyerünk, szó-
lalj már meg!”

Aztán ott voltak a végeláthatatlan viták: „Nem így 
néz ki egy merítôháló” vagy „De igenis így néz ki” 
vagy „Te lestél”, „Nem, nem igaz”…

Szóval, nem volt olyan alkalom, hogy a játék ne 
sírással vagy kiabálással végzôdött volna.

Este tízkor jött az elsô kiáltás, mellyel a kis Nem-
bû völôket hívták haza: „SOOOPHIEEE!!!” 

Este tizenegykor pedig a nagyobb Nembûvölôket: 
„SCARLEEET!”

Scarlet Pimpernel, a falu polgármesterének lánya 
nagyon gyakran csatlakozott a Bandához. Fairy 
Oak ifjúsága sehogy sem értette, miért. A kislány 
soha, senkivel nem bánt szemernyit sem barátságo-
san. Ennek ellenére a kis házisárkány ragaszkodott 
hozzájuk, és mindig, mindenhova követte ôket.

A fiúk és Vanília különösen türelmesek voltak 
vele. Ismerték és tudták, hogy jobb, ha lepereg róluk  

Homokszemek
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ellenszenves viselkedése, ahogyan a kacsák tolláról 
a víz. Nem szóltak rá minden alkalommal, amikor 
megérdemelte volna.

Pervinka viszont, aki egyetértett abban, hogy „Scar -
lettel vitatkozni olyan, mint széllel szemben tüsz-
szenteni”, idônként elvesztette a türelmét. Egyetlen 
szót sem szólt, csak felemelte a kezét és elsuttogott 
egy varázslatot, amivel szegénykét „csúszó-mászó, 
néma” valamivé változtatta.

Végül Babú volt kénytelen visszaváltoztatni ôt, 
amikor az anyukája este tizenegykor hazahívta. 

– SCARLEEET, ÉDESKÉM, ITT A PIHENÉS 
IDEJE! – kiabálta Adelaide Pimpernel roppant ele-
gáns villájuk lépcsôirôl.

– Éljen! – sóhajtott fel ekkor Pervinka. – A kígyó 
visszakúszik az odújába. Hajrá, Babú, változtasd 
vissza!

– Miért pont én?
– Mert neked van hozzá hatalmad.
– Na és? Acanti is a Fény mágusa, és Tommy és 

Francis is…
– Igaz, de te vagy mindenki közül a legesleg- 

nagy lelkûbb és legkedvesebb, ezért neked jobban  
sikerül.

És ez így ment tovább: uzsonnára gyümölcs volt, 
napoztak, kifulladásig futkároztak a lejtôkön és han-
cúroztak a tavacskákban, szunyókáltak egy cseresz-
nyefa árnyékában, és újabb aggódás következett.

Homokszemek
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Egészen addig, míg egy augusztus végi napon a 
fény kezdett megváltozni.

Dagadt, lila felhôk jelentek meg az égen, és mo-
rogva, süvöltve kergetôztek a fejünk felett. Taszigál-
ták és tolták egymást, lökdösôdtek, mígnem minden 
halványkék csíkot be nem fedtek baljós takarójuk-
kal. Ekkor természetellenes sötétség nehezedett a 
Völgyre, komor fátyol, amely eltörölte a színeket és 
elrejtette az arcokat.

A meleg és hívogató tengerpart, melyet a fenyegetô 
tenger ostorozott, hirtelen ellenséges, szürke és hi-
deg lett. Eltûntek a vidám smaragdzöld hullámok, 
a víz az ég hangulatát tükrözve elfeketedett, sûrû 
volt, mint az öntöttvas, mozdulatlan, mint valami 
tragikus várakozás az ólomszürke, esôvel teli, felhôs 
égbolt alatt.

Az elsô vihar is megérkezett.
Ezt pedig elkerülhetetlenül követte a többi, egy-

re erôsebbek, vadabbak, kitartóbbak, határozottan 
el akarták söpörni az édes nyári levegôt, hogy be-
fészkelhesse magát helyébe a csípôs szeptemberi  
szél.

Amikor a higany szála elindult kimerülten lefelé, 
egyre lejjebb és lejjebb, tizenhárom, tizenegy fokot 
mutatva, végre elhallgatott a mennydörgés és visz-
szatért a napsütés.

De ez már nem a tengerparti játékok verôfénye 
volt. Gyenge volt, figyelmetlen, felismerhetetlen, és 

Homokszemek
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most messze a látóhatáron tündökölt, mintha más-
felé tekintene.

Amikor pedig eltûntek a homokszemek a lányok 
ágyából, mindig valami mókás rejtély vette kezdetét.

És itt kezdôdik az én történetem…
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FLOX ŐSZI BOLONDSÁGAI

25

kettÓ́

Meum a fészekben
MeGkeZDŐdnek a tánCOk

„Fairy Oak Hírmondója eladási csúcsot döntött! Ma 
az újság szerkesztősége örömmel jelentette be, hogy 
hamarosan hetente jelenik meg az újság. HŰHa!”

Abban az évben a lányok betöltötték a tizenkette-
dik évüket, és otthon Dahlia mama meg Tomelilla 
másról sem beszélt, amikor kopogtattak.

– Rosie vagyok – hallatszott Pollimon asszony ag-
godalmas hangja.

– Ajjaj…! – fûzte hozzá Tomelilla, és indult ajtót nyitni.
Dahlia, aki éppen lepedôt hajtogatott, szipogott 

egyet és rám nézett.
– Bajok a láthatáron – suttogta.
– Meumról van szó – magyarázta Flox édesanyja. 

– Felmászott a tetôre, és nem hajlandó lejönni.
– És mit keres odafent?
– Elfoglalta a gólyafészket.
– És a gólya mit szól hozzá?
– Jaj, Tomelilla, kérlek, ez komoly dolog.
– Az én kérdésem is az volt – vágott vissza a bo-

szorkány. – A gólya kivájhatja a szemed.
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– Akkor szerencsések vagyunk, a fészek ugyanis…
üres volt, amikor belecsücsült.

Lalla Tomelilla beljebb tessékelte barátnôjét a ház-
ba, de ô inkább azt javasolta, hogy azonnal kövessék 
a McDale család házához.

– Ti csak menjetek elôre, én megvárom a kislányo-
kat – válaszoltam. – Minden pillanatban hazaérhet-
nek, ugyanis a múzeumba mentek tanulni, de azt 
ígérték, hogy ötre…

– Már mindannyian ott vannak! – sóhajtott fel Rosie 
Pollimon. – A tieitek, az enyém és az összes többi 
gyerek. Csak a jó ég tudja, hogyan terjed ilyen gyor-
san a hír. Nekem a saját tündérkénk szólt Meumról.

– Akkor jövök veletek – válaszoltam.
Dahlia otthagyott csapot-papot és lepedôt, lekap-

ta kalapját a fogasról, és mindhárman Rosie mama 
után indultunk.

Még nem értük el a McDale család piros borostyán-
nal befutott szép házikóját, amikor már messzirôl 
hallottuk a hangokat.

– HÉ, MEUM, MIT CSINÁLSZ ODAFENT? 
KOTLASZ?

– TUDOD, MÉG NINCS ITT AZ IDEJE!
– LEGALÁBB A KALAPODAT VEDD FEL, 

AZ ISTEN ÁLDJON MEG! – kiabálta Campanula 
asszony.

Mindezt túlharsogta Pervinka hangja.
– HAGYJÁTOK BÉKÉN! – kiabálta.

Meum a fészekben
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Amikor befordultunk a sarkon, megláttam ôket: 
Meum úr a fészekben, Viní pedig mellette üldögélt 
lábát lógázva  a tetôn.

Enyhe borzongás futott végig rajtam: a kislány 
a Sötétség boszorkánya, nappal képtelen repülni. 
Dahlia mama a szájához emelte a kezét, Tomelilla 
néni azonban meg sem rezzent.

– Azzá változik, amivé akar – mormogta. – Nem 
értem, minek aggodalmaskodni. Inkább Meum mi-
att… Vajon mi járhat a fejében?

– Azt hittem, McDale úr is át tud változni – mond-
tam –, és hogy…

– Nem a hatalma miatt aggódom – szakított félbe 
Tomelilla –, hanem a reflexei miatt. A mi korunk-
ban már nem úgy mûködnek.

Amint Campanula asszony megpillantott bennün-
ket, fejcsóválva, megtörten közeledett. Kitárta kar-
ját Tomelilla felé, és odavonszolta a házuk elé, pon-
tosan a fészek alá.

– Szia, Tomelilla néni! – üdvözölte Pervinka, kiha-
jolva, miközben lenézett. – Ti is itt vagytok?

– Tomelilla, mondd meg annak a konok vénember-
nek, hogy azonnal jöjjön le! – könyörgött McDale 
asszony a férjére mutatva. – Ha lepottyan, halálra 
zúzza magát, csupa csont és bôr… Azt akarod, hogy 
meghaljak a félelemtôl? TE EGOISTA! 

– Nyugodj meg, kedvesem! Biztosan meg van rá az 
oka, hogy ott fent akar gunnyasztani – lépett közbe 

Meum a fészekben
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Tomelilla. – Ám biztosan nem azért, hogy téged ha-
lálra rémisszen. No, de miért ment fel?

Szegényke olyan arcot vágott, mint aki azt gondol-
ja: „Hát mit tudom én.” Tomelilla jobbnak látta, ha 
az illetékest kérdezi meg.

– Minden rendben, kedves Meum? – tudakolta. – 
Van esetleg szükséged valamire? Tehetünk érted va-
lamit?

Ô nem mozdult és dörmögve válaszolt, amely kö-
högésbe torkollott.

– Bizonyára szomjas – magyarázta a boszorkány. – 
Mióta van odafent?

– Hét óra óta – válaszolta Campanula asszony. – 
Hajnalban felkelt, dudorászva felöltözött, majd le-
ment a kikötôbe. De nem sokkal késôbb hazajött. Po- 
csék hangulatban volt. Már láttam rajta, ahogy ha-
zafelé közelgett. Kinyitottam neki az ajtót, ô azon-
ban ahelyett, hogy besétált volna, egyenesen a te  tô re 
repült, és azóta le sem szállt.

– Ebédre sem jött le? – tudakolta Dahlia mama.
– Nem, pedig képzeld, tôkehalat készítettem neki, 

a kedvencét. Jaj, mi lelhette?
– Van egy pohár vized, Campanula? – tudakolta 

Tomelilla megigazítva a kontyát, amely egyébként is 
a legnagyobb rendben volt. – A kalapját is kérném.

Miután megkapta, amit kért, a boszorkány meg-
fogta szoknyája szegélyét, és felreppent barátja mel-
lé a tetôre.

Meum a fészekben
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– Tessék! – nyújtotta oda neki mosolyogva a friss 
vizet és a zöld bársonykalapot, amelyet bizonyára 
nagyon szeretett és sokat hordott. Mivel a mágus to-
vábbra is ragaszkodott a némasághoz, és összefont 
karral üldögélt, Tomelilla feltette a kalapot a fejére, 
és letette mellé a teli poharat.

– Nagyszerû – mondta. – Itt mindenki szabadon 
azt csinál, amit akar, amennyiben nem esik csorba 
más ember egészségén, szabadságán és nyugalmán. 
Így aztán, ha ti itt ketten úgy döntöttetek, hogy gó-
lyabôrbe bújtok, akkor sok szerencsét kívánok hoz-
zá, száraz idôt és…

– Ugyan már! – kiáltott fel Pervinka. – Itt senki 
sem hiszi magát gólyának, ugye, Meum? Mondd 
meg neki! Én csak azért jöttem fel hozzád, hogy ne 
legyél egyedül, te pedig…

– Tud egyedül is beszélni, vagy várjak, amíg kele-
pelni kezd? – érdeklôdött a nagynéni.

– Igenis tudok! – válaszolta szárazon McDale úr. 
– És teljes bizonyossággal állíthatom, hogy nem va-
gyok gólya, mert jól ismerem ôket, hónapokat tölte-
nek el a tetômön.

– Na ez már valami – suttogta Tomelilla. Majd az 
unokahúgához fordulva hozzátette: – Ha ô nem kéri 
a vizet, akkor idd meg te, drágám! Így csak egyikô-
tök esik le végelgyengülésben és nem mindketten.

– Ja, de én mindjárt lemegyek – válaszolta Viní, 
és barátságosan megveregette a durcás úr vállát. – 

Meum a fészekben
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Csak azért jöttem, hogy üdvözöljem barátunkat, és 
elmondjam neki, hogy bármi legyen is a tiltakozás 
oka, én vele vagyok!

– Valamilyen ügyért protestálsz, Meum McDale? – 
kérdezte tôle érdeklôdéssel Tomelilla.

Nem jött válasz.
– Remélem, de csakis miattad, hogy ma este nem 

esik az esô!
– Sajnos esni fog! – jelentették lentrôl. Cicero úr 

beszélt. – Éppen most tettem ki az idôjárás-jelentést 
a városháza hirdetôtáblájára: esni fog, nagy va lószí- 
nûséggel vihar is lesz, mármint villámlás és menny-
dörgés.

– Tökéletes – sóhajtott fel Tomelilla. 
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hárOm

a Bolondságok tánca
MINDANNyIAN MeG vAGytOk HívvA

„Meum Mcdale felmegy a tetőre, és elfoglal egy  
gólyafészket. a polgármester kézbe veszi a dolgo-
kat, és »légiforgalomirányítóvá« lépteti elő titká 
rát, Hobbsot.”

Viní lejött a tetôrôl, hogy üdvözölje édesapját, 
Tomelilla pedig visszament Campanula asszony-
hoz.

– Duffot értesítették már? – érdeklôdött, leporolva 
szoknyáját, amelyet végighúzott a tetô cserepein. – 
Hogyhogy nincs még itt?

– Halászni ment a testvérével és Grisammel – ma-
gyarázta a hölgy meghatódva, amiért Tomelilla eny-
nyire szívén viseli a helyzetet.

Tomelilla azonban szívesebben vette volna, ha in-
kább Duff  úr van jelen, mert a nagydarab, jólelkû má-
gusra örömest hallgattak a falu lakói. Fôleg Meum  
McDale.

Ô és Burdock mágus, a nagy korkülönbség ellené-
re, nagyon közel álltak egymáshoz. Duff  tizenöt év-
vel volt fiatalabb. Együtt jártak halászni, és McDale 
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fiaként bánt vele, erôs, bölcs és igazságos fiúként. 
Aki azonban most nem volt itt.

– Kész balszerencse – dünnyögte Tomelilla.
A létra segítségével, amit Pervinka támasztott a 

ház oldalához, Cicero felmászott a tetôre, és letele-
pedett pontosan oda, ahol néhány pillanattal koráb-
ban a lánya üldögélt. Onnan mosolygott rá és inte-
getett neki.

Vasárnap lévén a McDale család kerítése elôtt is-
merôs arcok tapintatos tömege gyûlt össze.

Ott volt McDoc, a favágó, bájos feleségével és a 
kicsi Immával. A két idôs és rettentôen nagyothalló 
Beaverbrook unokatestvér, akik az ízületi gyulladás-
tól képtelenek voltak mozgatni a fejüket, miközben 
ide-oda sétálgattak, hallócsövüket hol erre, hol arra 
forgatták, teljesen hiábavalóan kérdezôsködve, hogy 
mi a csuda történik Campanula házának tetején. És 
még… Primula Pull, a falu varrónôje, aki néhány 
perce McMike úr Rágcsájának pórázát szorongató 
karját méricskélte; két lépéssel arrébb Vivian Amory, 
McDale-ék barátságos szomszédasszonya szemlélte 
mosolyogva a jelenetet, miközben egy kosár mosott 
ruhát szorongatott izmos karjaiban.

Igen fiatalon lett özvegy, ám azóta sem ment férj-
hez. Számos kérôje akadt, és még most is sokan ud-
varoltak volna neki, mert szép volt, mindig vidám 
és „lágy, mint a kenyér”, legalábbis ezt állították a 
kocsmába járó férfiak. Ráadásul jól fôzött. Magas 
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volt, magasabb, mint sok férfi, de lágy és hófehér bô-
rû, mint valami finom felfújt. Arca szeplôs, szép fe-
jét hosszú, lágyan omló, dús, vörös hajkorona ékesí-
tette. Dundi, erôs karjához képest, mellyel akár egy 
kisborjút is fel tudott volna emelni, keze aprócska 
volt, mint egy kislányé.

Amory asszony azért nem ment férjhez ismét, 
mert nem bízott a mágusokban. „Nem bízom az 
olyan férfiban, aki könnyen szárnyra kap”, állította. 
De nem bízott a Nembûvölôkben sem, mert „Mit 
kezdjek egy olyan férfival, aki nem tud magasra 
szállni?”. Így aztán teltek-múltak az évek, és ô csak 
„az özvegy Amory” maradt.

Néhány méterre tôle Lilium Martagon, a patkoló-
kovács, bizonyára futott, mert teljesen kivörösödött, 
és az izzadságtól az arcához tapadt hosszú, vad sö-
rénye. Senki sem törôdött vele, mert a falubéliek már 
hozzászoktak, hogy mindig ilyen „kipirult”. Mar-
tagon igen félénk volt, és gyakran lángba borult az 
arca.

Annak ellenére, hogy kétszer olyan magas volt, 
mint bárki más, és már régen túljutott játékos kor-
szakán, nagy tréfamester volt. Szeretett azzal szóra-
kozni, amit az „Anyatermészet”, azaz a mágia aján-
dékozott neki: a Fénnyel. Lilium Martagon bármit 
lángra tudott lobbantani! 

Na persze, tudott másfajta varázslatokat is, ami-
re a többi Fény mágusa is képes: virágot fakasztani  
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a fából, különféle melódiákat elôcsalni fekete és fe-
hér kavicsok összekeverésével, a vizet jéggé, esôcsep-
peket drágagyöngyökké és svábbogarat estélyi ruhá-
vá változtatni. Egyetlen szempillantással ki tudta 
nyitni a lezárt dolgokat: dobozt, ajtót, üvegdugót, és 
elô tudta varázsolni azt, ami nem volt ott. Ám ezek 
csak a szokásos bûbájok voltak, amelyekkel minden 
teremtô varázsló rendelkezett. Amiben azonban 
Martagon kitûnt, az maga a „Fény” volt. Ahogyan 
már korábban is említettem, bármit meg tudott gyúj-
tani, még egy patkószöget is. Csak így szólt hozzá 
nyugodt hangon: „Kérlek, gyulladj meg!”

Martagon mindig szépen kérte, mire a szög kigyul-
ladt, ahogyan egyes medúzák a karjuk végétôl a ka-
lapkájukig, egyre erôsebben. Aztán beleverte a mun-
kapadba, és gyertyaként használta: csodaszép volt!

Idônként, ha éjszaka is dolgoznia kellett, akár szá-
zat is meggyújtott, mindet egyszerre, és mindenho-
va elhelyezett belôle a mûhelyében. A hatás pazar 
volt: az apró fények a köveken villogtak, és a sötét 
falú barlangot, amit a kovácstûzhely tüzének füstje 
festett kormosra, oly bájosan világította meg, hogy 
még nekünk, tündéreknek is jókedvünk lett tôle.

A durva asztalok, a kemény munkához szükséges 
szerszámok, a szén és az olvadt fém szúrós szaga 
a kis csoda fényekben különlegesen varázslatosan 
hatott. Az ellentét maga Martagon volt: öntöttvas 
lábakon állt, de bársony lelke volt.
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Egy jószívû óriás, aki elszórakoztatta a gyerekeket: 
„szentjánosbogár”, így nevezték. Sokuknak meg ta ní- 
totta a lángocska-fül, a lángocska-ujj, a lámpás-orr 
varázslatát… sebaj, ha néhányan megpörkölték a 
kesztyûjüket vagy a sapkájukat. Martagon tökéle-
tes apa és férj lett volna. Mégsem nôsült meg soha. 
„Túlságosan félénk”, állították az asszonyok, „Túl-
ságosan jó”, gondolták a férfiak, „Inkább lángra 
gyúl, mint hogy nyilatkozna szegényke!”, „A ti hi-
bátok, végzet asszonyai!”

Senki nem tudta, mi lakik a patkolókovács szívé-
ben. Barátai azt állították, hogy még soha nem hal-
lottak tôle egyetlen olyan megjegyzést nôvel kapcso-
latban, ami ne lett volna tökéletesen tisztelettudó. 
Nem reagált a sürgetésekre, nem árulta el egyetlen 
hölgy nevét sem, aki tetszett neki. Csak elpirult, és 
zavartan repdesett örömében. Érzékeny lélek volt, 
habár külsôre inkább egy orkra hasonlított.

Furcsamód aznap tiszta ruhát viselt, ô, aki általá-
ban már reggel hétkor feketéllett a zsírtól és a ko-
romtól. Igaz, épp vasárnap volt!

Mindenki elôtt ott állt Joe, az iskola gondnoka. Ô ér- 
kezett elsôként. McDale legnagyobb megelégedésé-
re megtanította ôt sakkozni, ezért nagyon hálás volt. 
Együtt töltötték azt, amit „legjobb idônek” neveztek.

A mûvelt és udvarias Sigomur Bugle úr társaságá-
ban is sokat idôzött McDale. Természetesen ô is itt 
volt, elegánsan felöltözve, barna bársonyöltönyben.  
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A szavak iránti szenvedély kötötte össze ôket McDale- 
lel: eredetük, jelentésük, alakjuk, hangzásuk, kiejté-
sük, szinonimáik, ellentéteik, színük… Nem, ezt elté-
vesztettem, a szavak színe Flox Pollimont lelkesítette.

Volt, aki azt gondolta, hogy Bugle úr csak azért 
jött el, hogy rövid idôre megfeledkezzen valami rôl, 
ami miatt már néhány hónapja egyrészrôl búslako-
dott, másrészrôl ujjongott: másodszorra is apuka 
lesz. Csodálatos hír, azt leszámítva, hogy már sem 
ô, sem a felesége nem túl fiatal. Acanti, a fiuk, elsô 
gyermekük, már majdnem tizenkét esztendôs.

Ott ácsorgott McDale-ék háza elôtt a kedves Mar-
ta asszony, Grisam Burdock lelkes cukrászmester 
édesanyja és a falu virágárusa, Rosetta asszony mel-
lett. Csak néhány percet maradtak, mert vasárnap 
lévén a virágbolt és a Csemege Faloda forgalmasabb 
volt, mint a többi napon.

Természetesen megérkezett Pimpernel polgármes-
ter úr is, aki a jólét és a lakosság testi épségéért fele lôs 
személyként hosszú beszédet mondott, melynek az 
lett a következménye, hogy a Beaverbrook unokatest-
vérek, Imma McDoc és McMike kutyája elszende-
rült. Még mielôtt Meum úr is elaludt volna, és esetleg 
legurul a tetôrôl, a Corbirock testvérpár közbelépett. 
Egy kordén ültek, melyet az idôsebb Bevis húzott, 
de néhány méterre a tömegtôl felborultak: kiabálá-
suk és nevetésük miatt szegény polgármester elvesz-
tette a fonalat, és búcsút mondhatott beszédének.  
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Hogy biztosak legyenek benne, hogy nem tudja is-
mét felvenni, mármint a fonalat, a többi gyerek, a 
számos jelenlévô, olyan nagy hûhót csapott az ap-
rócska baleset miatt, hogy még Corbirock mama is 
meghallotta otthonról, és azonnal a tett színhelyére 
sietett, hogy megfelelô módon, roppant nagy szak-
értelemmel, tapasztalattal, kellô mennyiségû füles-
sel igazságot tegyen összes csemetéje között.

Ezen a ponton, örökre elvesztvén a fonalat, a pol-
gármester eleget tett feladatának, és ott helyben kine-
vezte titkárát, Demenzio Hobbst „esetleges légifor-
galom-irányítónak”. Talán attól félt, hogy McDale 
úr költözni akar, így sietve kinevezte további két ta-
nácsosát „röptében felfogónak”.

Ezek után meleg kézfogással, ôszinte mosollyal és 
egy rutinosan visszatartott aprócska ásítással búcsú-
zott Campanula asszonytól. Aztán ásítozva elindult, 
hogy kinyújtóztassa lábait az anyósa kertjében ta-
lálható jó öreg és jól bevált nádfonatú heverôn, egy 
pléd és kedvenc könyve, a levéltárazás történetének 
kíséretében.

A Beaverbrook unokatestvérektôl, Primula asz-
szonytól és Lilium Martagontól eltekintve, aki ép-
pen Amory özvegyét bámulta, Imma és Rág csa 
szundikált, a többiek mindannyian felfelé mered-
tek. Volt, aki csak fél szemmel, volt, aki fél kezét 
az arca elé téve, hogy ne süssön a szemébe a nap…
Cicero ismét üdvözölte ôket, ôk pedig udvariasan  
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visszaköszöntek. Az ikrek édesapja valójában más 
okból emelte fel a kezét…

– Hol van a testvéred? – tudakolta Dahlia mama 
Pervinkától.

– Elmentek Floxszal Duff  bácsiért – válaszolta 
Viní. – Nem sokkal azután, hogy ti megérkezte-
tek, a tetôrôl megpillantottam az Oleandert, amint 
éppen kiköt. Szóltam nekik, ôk pedig elszaladtak a 
kikötôbe. Szerintem nemsokára itt lesznek.

Cicero a magasból meglátta ôket, és leintegetett 
nekik. Már partra szálltak, és éppen ide tartottak.

Duff  mezítláb volt, nadrágja térdig felhajtva. Vál-
lára vetve súlyos, kifakult vászonzsákot cipelt, arca 
még a nyári napsütéstôl volt barna. Egyik kezében a 
halakkal teli vödröt cipelte. Bizonyára gazdag fogás 
volt aznap. Másik kezében a halászcsizmáját szo-
rongatta. Ô és Martagon voltak a falu óriásai. Ma-
gasak, keménykötésûek és jól megtermettek.

Mellette unokaöccse, Grisam, vékony nádszálnak 
tûnt. Kiszolgált pulóvert viselt, elnyûtt nadrágot, és  
ô is mezítláb volt. Viní arra gondolt, mennyire csi-
nos. És jóképû! Napszítta hajával és tengerkék sze-
mével… igen, valóban jóvágású volt. McDale-re mu- 
tatva mosolyogva kacsintott rá. Grisam visszamo-
solygott, és a tömegben elindult felé.

– Itt jön Duff! – kiáltotta el magát valaki. A gyü-
lekezet szétnyílt, és a hatalmas mágus megjelent a 
McDale ház elôtt.
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Komoly volt és csendes, letette a vödröt, a csizmát 
meg a zsákot, és kezét a szeméhez emelte, hogy ne 
süssön bele a nap, amikor felnéz barátjára.

– Szóval az idén rajtad a sor, hogy elindítsd az Év-
szakok Bolondos Táncát – jegyezte meg. És válaszra 
sem várva, morogva távozott. – Már fúrta az oldala-
mat a kíváncsiság, hogy ki fogja elkezdeni.

Értitek, hogyan kezdôdött minden? Így: egy békés 
szeptemberi napon valaki elkerülhetetlenül a szo-
kásosnál furcsább furcsaságot követett el. És attól a 
pillanattól kezdve egy hónapon át, néha kettôn is, 
számûzték Fairy Oakból a normális életet. 

Ebben az évben McDale úr volt a soros, hogy meg-
kezdje a Táncot. Vagy legalábbis úgy tûnt.

Azt hiszem, talán szeptember 23-a volt.
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Csala'ádi tollak

1. Ceciílio nagypapi

2. BG deé'di

3. Hortensia neé'nikéeé'm

4. Rosmarinus ba'ácsika'ám

5. Ismeretlen

6. Nina nagyi

7. Apa

8. Anya
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NéGY

a sokszínű Flox
eLMéLet kIBONtAkOZóBAN

„Roger Littlewalton feltalál egy szerkentyűt, amellyel 
a szélrohamokat átalakítja emelkedő légáramlatokká, 
amelyeken repülhet. de a tengerbe zuhan.”

Október elején McDale még mindig a tetôn gub-
basztott. Fairy Oak Hírmondója ifjú riportereinek 
szavaival élve azonban ez „már nem volt hírértékû”. 
Ugyanis mások is csatlakoztak hozzá az Évszakok 
Bolondos Táncában, és a falu utcáin már mindenféle 
furcsaságot láthattunk és hallhattunk.

Csak hogy némi fogalmatok legyen róla, íme né-
hány az azokban a napokban megjelent szalagcímek 
és ideiglenes törvények közül, melyek a Tiszteletre 
Méltó Horace McCrips Iskola tanulói által, Fairy 
Oak tanárainak és a falu lakóinak segítségével szer-
kesztett újságban megjelentek…

„Joe Shuanmá 9573 juharlevelet szúrt fel az iskola 
menzájáról szerzett villával. Flumini igazgatónő a tavaly-
előtti nyári úszóversenyekről maradt medállal jutalmazta. 
»Nem volt más kéznél« – magyarázta az igazgatónő.”

Fairyflox2korr.indd   41 2012.09.19.   9:53
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„Bizsike dajkatündért megtalálták: nem sokkal azután, 
hogy megkóstolt egy csepp Olpint mustot, csatlakozott egy 
bagolykórushoz, amely a kikötő melletti mandulafán dalolt. 
Most otthon van, és a másnaposságot próbálja kiheverni.”

„Billy Corbirockra egy gesztenyefa alatt bukkant rá 
Bu tomus Rush, miközben ’Utánzócskát’ játszott. Buto
mus teli torokból énekelte, hogy »A világ legnagyobb 
gombájára leltem! A világ legnagyobb gombájára leltem!« 
Egészen a falu kapujáig kornyikált, ahol is rájött, hogy a 
gomba nem más, mint szegény átváltozott Billy. Az ifjú 
később visszament az erdőbe, és folytatta a játékot.”

„Megdőlt Begonia Pimpernel rekordja. Primula Pull be-
csomagolt egy 17 méter hosszú horgolt sálat, és közölte: 
’Ez majd megvédi Tölgyet a fagyos napokon’.”

És még…

„A Magas Rengeteg színek kavalkádjában fürdik: Fairy 
Oak Hírmondója meghirdeti a csupasz kezes, mezítlábas 
festőversenyt. Jelentkezni lehet szerdáig, a nagy múltú 
Horace McCrips Iskolában.”

Flox Pollimon iratkozott fel elsôként, és ô volt a 
legboldogabb a résztvevôk közül. A varázslatos szín-
ka valkádban és a vidám bolondságokban a fiatal Sö-
tétség Boszorkánya úgy lubickolt, mint hal a vízben, 
hempergett, mint kismalac a sárban, pancsikolt, mint 
kismadár az itatóban. És ellentétben a többiekkel,  

A sokszínu" Flox
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akik rejtélynek tekintették mindazt, ami ôsszel Fairy 
Oakban az emberekkel történik, Floxnak volt egy 
elmélete. 

Szerinte ugyanis ez az ellenállhatatlan alkotni vá-
gyás, fantáziálás, álmodozás, játékosság, tervezgetés 
és… igen, az álomkór, amely rátör az emberekre, de 
nem csak rájuk, hanem az állatokra, sôt a falu bizo-
nyos tárgyaira is, valamilyen módon kapcsolatban 
áll a csodálatos színkavalkáddal, amely ebben az év-
szakban elárasztja a Völgyet. 

De hogy hogyan és miért, az nagyon sokáig titok-
ban maradt, mert Flox nem beszélt.

– Ez inkább csak feltételezés… – magyarázta, mi-
közben almamagot rágcsált, vagy kipiszkált egy téli 
álmot aludni készülô csigát a házából. – Tovább kell 
nyomoznom, kutakodnom kell. Aztán majd elárulom.

Idôközben az ifjú boszorkány lelkesen bóklászott a 
természet apró csodái között, Vanília, Pervinka és a 
bandatagok baráti társaságában.

Mindegyikük úgy ismerte a Völgyet, mint a te-
nyerét, és csukott szemmel is meg tudta mondani,  
hogyan helyezkednek el a fák és milyen fajtájúak. 
Jobban ismerték az erdôt, mint a mókusok, a fennsí-
kot a bárányoknál és a ôzikéknél is jobban, a tenger-
part és a sziklák nem rejtettek számukra titkot, sem a 
folyók, sem a patakok, vagy a tavak, mivel a gyerekek  
már kicsiny koruktól fogva megtanulták, hogyan 
ugorjanak a jeges és vadul habzó vizekbe.
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Flox azonban még mindig meg tudta lepni ôket.
A több ezernyi levél között ô mindig megtalálta 

a legszebbet, az ezernyi gesztenye között mindig 
rábukkant a legfényesebbre és legtökéletesebbre, a 
tengerbe nyúló hegyfokot beborító ezernyi rózsa-
szín virág között egy szempillantás alatt megtalálta 
az egyetlen pettyezett példányt; a több ezer kukacos 
alma közül kihalászta az egyetlen egészségeset, kife-
jezô arcokra bukkant a fa foltjaiban, szivárványra a 
nádas mozdulatlan vizén, ezüstös pókokra a harmat-
cseppek tükrében, ezernyi okot talált a lelkesedésre, 
egy véraláfutás szemlélése közben; festményeket ké-
szített a lepkékrôl, amelyeket elôzô nap látott repül-
ni, és amelyek tökéletes másolatai voltak az eredeti-
nek (csak azért tudom, mert nekünk, tündéreknek, a 
lepkék libériája ad ihletet szárnyacskáink megfesté-
séhez), felismerte a méheket, és meglepôdött azon, 
hogy a többieknek ez nem sikerül: 

– Hogyan lehet összekeverni ôket? – kérdezte. – 
Hiszen annyira különböznek!

Képes volt megkülönböztetni a sárga nyolcszáz- 
 hat vannégy árnyalatát, ugyanennyi narancssárgát, 
ezer ki lencszáz pirosat, majdnem kétezer zöldet, vég- 
te lenkimondhatatlanmennyiségû fehéret, rózsaszínt 
és lilát. 

Azt állította, hogy bármi, amit megérint, a fény 
egy színével válaszol, legalább eggyel, márpedig a 
színekre soha nem tudott ráunni. Mindet imádta, 
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FLOX ŐSZI BOLONDSÁGAI

45

megkülönböztetés nélkül, éppen ezért nem válasz-
tott ki soha egyet, hanem inkább véletlenszerû en 
összekeverte ôket, nem törôdve az apró különbsé-
gekkel vagy árnyalatokkal.

Amikor elô kellett vennie egy ceruzát a tartóból, 
behunyta a szemét, és csak akkor nézte meg, milyen 
színt választott, amikor a ceruza hegye a papírhoz 
ért, és az ég esetleg erdôzöld lett, a mezô korallpiros, 
valakinek az arca pedig levendulakék.

Így is öltözködött: csak kinyitotta a szekrényt és 
megragadott valamit, ami éppen a keze ügyébe esett, 
a hangulatához, az álmához, a fejében éppen elhang-
zó dallamhoz illôen. Rétegesen öltözködött, négy, 
öt, hat rétegben… Harisnya, legging, gyapjú vagy pa-
mut térdharisnya, bokavédô, szoknya köténykével, 
póló, blúz, pulóver, mellény, dzseki, kabát, köpeny, 
sál, kendô, kis barettsapka és fülvé dô… A téli idô-
szak gyöngyéletet jelentett Flox Pollimon számára.

De ôsszel volt a csúcson, akkor hozta ki magából 
a legtöbbet. Szembeszállt a juharfák és a szôlôtôkék 
árnyalataival, melyek a vörös és sárga szín meste-
rei, és igen gyakran ô nyert: vegyítette az aranyat a 
lilával, mint a Magas Rengeteg; összekeverte a zord 
szürkét a zsemleszínûvel, mint a tenger napnyugta-
kor; összeszôtte a halvány matt színût a ragyogó-
val, a világosat az élénkkel, a sötétet a pasztellel, a  
feketét a fehérrel, életet adott a színek kavalkádjá-
nak, ami mindig megdöbbentett.

A sokszínu" Flox
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– Vajon ma mit vesz fel Flox?– kérdezték egymás-
tól kíváncsian a barátok. Alig várták, hogy meglás-
sák. Utánozhatatlan volt.

Vanília azt állította, hogy Flox úgy látja a színeket, 
mint a matematikusok a számokat vagy a költôk a 
szavakat.

 – Ez különleges képesség –  mondta.
Ki gondolta volna, hogy ez a képesség egy zûrös 

napot, egy jó matematikajegyet eredményez, és egy 
rejtély eredetének felfedéséhez adja meg a kulcsot? 
Ki hitte volna…

De túlságosan elôreszaladtam.
Inkább lassítok, és visszatérek a tetôn kuksoló Me-

umhoz és az iskolába igyekvô gyerekekhez.
Hát igen, az iskola…
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Flox őszi bolondságai

Mindig így történik.  
Valaki egy szeptemberi napon elkövet  
valami furcsaságot, ami még  
a furcsábbnál is furcsább, és attól  
a pillanattól, egy hónapon keresztül,  
de néha akár két hónapig is,  
Fairy Oakban minden kizökken  
a normális kerékvágásból. Ezt úgy nevezik: 
„az Évszakok Bolondos Tánca”.  
Mulatságos, ami ezekben a napokban 
történik, és egyben csodálatos is,  
mert mindenki a legtöbbet adja önmagából, 
már ami a fantáziát, az erőt, az ügyességet, 
no és a… bohóságot illeti.

Még a fák is ismerik a tréfát. Mintha  
az egész Völgyet megbabonázták volna. 
Floxnak pedig van ezzel kapcsolatban  
egy elmélete: elég ha belenézünk  
a táncoló szemébe, és azonnal megértjük…

De ezt hagyjuk meg inkább Floxnak:  
árulja el ő a titkot! Flox természetesen  
nem más, mint a szivárvány színeiben 
pompázó kislány, Viní és Babú  
legjobb barátnője. Ez a történet róla szól  
és a barátságról, amely bármerre is fordulsz, 
ott terem előtted, és időnként véraláfutásos, 
lilás nyomot hagy, de nem csak a bőrödön…

az írónő

Elisabetta Gnone Genovában született, 
1965-ben. Újságíróként a Disney Italia 
számára megalkotta, majd szerkesztette  
a gyerekek kedvenc folyóiratait  
(a Bambit, a Minnie és társait, 
a Micimackót, a Chip és Dale-t…)
Miután kitalálta a W.I.T.C.H. című 
képregénysorozatot és megírta  
a „Halloween” és „A tizenkét kapu” című 
folytatásait, többé abba sem hagyta  
az írást. 

A Fairy Oak trilógiával –  
„Az Ikrek Titka”, „A Sötétség Bűvölete”, 
„A Fény Hatalma” – elnyert  
két Bancarellino Válogatás díjat  
és az olvasók szeretetét,  
akik egyre hangosabban követelték  
a folytatást a sorozat szereplőivel.

A csodás kalandok folytatódnak.

A „Fairy Oak - A négy rejtély” című  
új sorozatból már megjelent:
a „Grisam kapitány és a szerelem”  
és a „Shirley varázslatos napjai”  
című regény.

Könyvmolyképző Kiadó

ISBN 978 963 245 664 5
2 999 Ft

„Ezúttal mEg akartam nEvEttEtni okEt, 
mErt a harmadik történEt  

szórakoztató volt. most, hogy ismErték  
a szErEplokEt, még többEt nEvEthEttEk,  

amint ElképzElték, ahogyan 
az évszakok bolondos táncát ropják. 

a harmadik EstE tEhát Errol szólt  
és a barátságról…” Fl
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