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Felolvasásra 4, önálló olvasásra 
7 éves kortól ajánljuk!

Bajban a világ, és megmentőre vár!

Pöttöm Pötty, a bátor és dundi tündérlány visszatér, 
és ismét izgalmas kalandokba keveredik.

Züzüke, a gonosz manó újfent nagy bajt kever, amikor kiszabadítja 
a félelmetes Folyadék Szörnyet, és rászabadítja a Folyadék Királyság lakóira. 

Pötty az egyetlen, aki legyőzheti a szörnyeteget, és megmentheti 
a fogságba esett királynőt.

Vele tart osztálytársa, Berkenye is, aki a legügyesebb vitorlás 
a tündérvilágban. De vajon sikerrel járnak? Sikerül megmenteniük 

a királyságot, vagy a Szörnyeteg örökre beszennyezi? 

Győzd le Pötty segítségével a Folyadék Szörnyet!

Mesekönyv az egészséges táplálkozásról! 
Napjainkban hatalmas gondot jelent a szülőknek, ha rosszul eszik,

válogat a gyermekük, vagy akár a � atalkori elhízás is. 
Tóth Eszter író, dietetikus üde, vidám története játékos formában ad át 

táplálkozási ismereteket. Eközben a � atal olvasót 
izgalmas kalandokba repíti, ahol a barátság a legnagyobb kincs.

Az első kötet a 8. Aranymosás Irodalmi Válogató nyertes gyermekkönyve.

Vesd bele magad! Falni fogod.

Pöttöm Pötty következő kalandja, ami a Folyadék Királyságba kalauzol el 
minket, nagyon fantáziadúsan mutatja be a folyadékok szerepét az egészségünk 

megőrzésében. A mesekönyv segítségével a kisgyermekek egy érdekes történet 
keretein belül nyerhetnek betekintést az egészséges táplálkozás világába.

– Tóth Fruzsina, dietetikus –
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1. fejezet
Pöttöm Pötty ismét útra kel

Sok-sok nap és éjszaka telt el a Tulipánmezőn, 

mióta Pöttöm Pötty bejárta az Ízek Birodalmát, és 

Makrónia királynő a birodalom védelmezőjévé tette. 

Azóta Pötty megnőtt, megerősödött, és minden 

hétvégén együtt főzőcskézett a tündérmamájával.

Pötty ezen a szép szombati napon játszani indult 

két legjobb barátnőjével, Bogárkával és Pindurral.

– Remélem, majd látunk néhány pillangót is 

– szólt álmodozva Pindur. – Annyira szeretem a 

pillangókat!

– A katicabogarak még szebbek – mondta 

Bogárka.
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– Nekem a szitakötők a kedvenceim – tette 

hozzá Pötty is. – Olyan szikrázó a szárnyuk, amikor 

a tó felett repkednek!

– Sajnos a Tulipánmezőnek nincs tava – ingatta 

a fejét Pindur. – Úgyhogy itt csak akkor látunk 

szitakötőt, ha nagyon sokat esik az eső.

– Vagy ha elmentek kalózkapitánynak! – 

rikkantotta valaki mögöttük.

A három lányka ijedten felsikkantott, a tulipán- 

tövek közül ugyanis nem más ugrott elő, mint 

rosszcsont osztálytársuk, a langaléta Berkenye.

– Kalóznak inkább te illenél be – vágott vissza 

Pötty.

A kalandja óta Berkenye már nem csúfolta 

állandóan, de azért a komisz tündérfiú továbbra is 

megragadott minden alkalmat, hogy piszkálja őket. 

A múlt héten például úgy megráncigálta Bogárka 

bongyor haját, hogy bizony jó pár hajszál a kezében 

maradt. A tündérlány most elbújt Pötty mögött, 
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kezét szorosan a fürtjeire tapasztotta. Pötty azonban 

nem félt Berkenyétől. A fiú vigyorogva nézett rá.

– Jó is lenne kalóznak lenni, lekaszabolnék 

mindenkit, aki az utamba áll.

Azzal felkapott egy letört ágacskát, és azonnal 

bemutatta a lányoknak a kardforgatás művészetét. 

Pötty a barátnőihez fordult:

– Gyertek, menjünk játszani! A kalózkapitány jól 

elvan egyedül is.

A tündérlányok már indultak is tovább, mikor 

egy különös hang ütötte meg a fülüket. Pötty 

felkapta a fejét, és a legfurcsább látvány tárult 
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a szeme elé, amit valaha látott. A felhők közül 

ugyanis egy apró vitorlás bukkant elő, rajta két 

tündérlegénnyel. Az egyikük izgatottan integetett.

– Üdvözlet! Nem tudjátok, hol találjuk Pöttöm 

Pöttyöt, az Ízek Birodalmának védelmezőjét?

Minden szempár Pöttyre szegeződött. 

A tündérlányka zavartan integetett vissza a 

legénykének.

– Én vagyok Pöttöm Pötty.

A tündérfiú arca azonnal felderült.

– Végre rád találtunk! Folyadék Királyságnak 

szüksége van a segítségedre!

Amint földet értek, a két legény azonnal 

bemutatkozott: Bubinak és Pezsinek hívták őket, és 

ők voltak Akvária királynőnek, Folyadék Királyság 

uralkodójának két matróza.

– De miért kerestetek engem? – kérdezte Pötty. 

Bubi és Pezsi arca azonnal elkomorult.

– Züzüke az oka mindennek – kezdte Pezsi.



9

– Az a gonosz manó most a Folyadék Királyságra 

vetett szemet – folytatta Bubi falfehér arccal. Pötty 

azonnal megértette.

– Elrabolta a királynőt?

Meglepetésére a két legény megrázta a fejét.

– Nem, nem! Annál sokkal rosszabbat tett. 

Kiszabadította a Folyadék Szörnyet!

Pindur felsikoltott, Bogárka pedig kis híján 

elájult. Berkenye megvakarta a fejét.

– Hát az meg mi a csuda? – kérdezte.
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– A Folyadék Szörny a legrettenetesebb 

teremtmény az Ásvány-tengeren innen és túl! – 

kiáltotta Bubi. Markos legény volt, de a szörnyeteg 

említésére mintha ő is összezsugorodott volna. – 

Sok-sok évvel ezelőtt érkezett a királyságba, mi, a 

királyság népe jó szívvel fogadtuk, de a Folyadék 

Szörny gonosz teremtmény. A legborzalmasabb 

folyadékból áll, amit csak el tudsz képzelni: 

energiaitalból. 

– És miért olyan rossz az?  – kérdezte Pötty. Bubi 

megborzongott.

– Ne is kérdezd, Pötty! Az energiaital 

belemosódik az Ásvány-tengerbe, megfájdul 

mindenki feje, aki csak megszagolja, a szegény 

halak és teknősök pedig megkergülnek. Csak 

forognak-forognak, képtelenek leállni. Még nézni is 

borzalmas.

– De szerencsére – vette át a szót Pezsi. – 

Akvária királynő legyőzte őt, és bezárta egy 
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barlangba a tenger mélyén. Eddig ott raboskodott, 

de Züzüke kiszabadította, és azóta szabadon 

garázdálkodik.

– És elrabolta a mi drága királynőnket!

– Ez szörnyű! – szólt Pötty együttérzően. – Ez a 

Züzüke semmit sem változott. Még mindig csupa 

rosszat tesz.

A tündérlegények egyetértően bólintottak.

– Igazából – szólalt meg óvatosan Pezsi – egy 

üzenetet is küldött neked.

– Nekem? – csodálkozott el Pötty. – Micsodát?

– Azt üzeni, hogy visszavágót akar. Ha elég bátor 

vagy, gyere utána Folyadék Királyságba, és győzd le 

a szörnyet.
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– Jaj, Pötty! Mit fogsz most csinálni? – kérdezte 

Pindur. Pötty azonban nem is gondolkozott a 

válaszon.

– Természetesen elmegyek. Akvária királynő 

miattam került veszélybe, nem hagyhatom cserben.

– Köszönjük, Pötty! – hálálkodtak a matrózok. 

– Természetesen minden segítséget megadunk. 

A hajónk is a rendelkezésedre áll – mutattak a 

vitorlásra. – Ez a leggyorsabb a királyságban!

– Nagyon kedvesek vagytok, de nem tudok 

vitorlázni – szabadkozott Pötty. – Meg különben is, 

repülve biztos sokkal gyorsabban haladok majd.

– Az lehetetlen! – rázta meg a fejét Bubi. – 

Folyadék Királyság tengerekből, folyókból és 

tavakból áll, olyan hatalmas, hogy képtelenség 

átrepülni. Mindenképp kell egy jó hajó, amin 

utazhatsz.

– Majd én veled megyek – lépett elő Berkenye, 

mindenkit meglepve ezzel. – Én tudok vitorlázni, a 
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tündérnagypapám megtanított. És különben is látni 

akarom az Ásvány-tengert meg a kalózokat.

– Berkenye, ne butáskodj! – csattant fel Pötty. – 

Ez az út veszélyes. Ott a szörny és Züzüke. Nem 

tudhatjuk, mi vár ránk.

– Még egy ok, hogy veled menjek.

Pötty hiába győzködte, a tündérfiú nem tágított. 

Így a lányka kénytelen volt beletörődni. Pötty 

ennek egyáltalán nem örült, hisz mi történik, ha 

Berkenyének valami baja esik? Züzüke említésére 

így is összerándult a pocakja, és remegni kezdett 

a térde. De nem hátrálhatott meg. Álmában sem 
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gondolta volna, hogy a manó egyszer majd visszatér, 

és bosszúból egy másik ország lakóit és királynőjét 

fogja sanyargatni. Mindez miatta van. Nem 

hagyhatja, hogy Züzüke tovább garázdálkodjon. 

Meg fogja menteni a Folyadék Királyságot és 

Akvária királynőt. Ha törik, ha szakad.

Pötty és Berkenye bemászott a vitorlásba a 

matrózokkal együtt.

– Sok szerencsét az utatokon! Várunk vissza! – 

búcsúzott Pindur és Bogárka. 

Azzal a vitorlás felemelkedett a földről, és 

utasaival együtt eltűnt a felhők között.


