Varázslat
Kitalált történet egy kislányról, egy idős hölgyről, a tündérről, egy undok lányról és a
varázslatról.
Nem minden van illusztrálva, hogy az olvasók kicsit használják a fantáziájukat! 
Saját ötlet, tehát neten, újságban, könyvben sehol nem lehet megtalálni!
(Ez a kis könyvemnek egy részlete)
Köszönetnyilvánítás
Köszönöm Lakatos Viktóriának a gyönyörű aranyszínű tarsolyt!  Nélküled nem lenne ez a
történet!
Az olvasóknak jó mulatást kívánok ehhez a rövid, ámbár
fantázia dús történethez!
Hiszel a varázslatban? Elhiszed, hogy az álmok valóra
válnak? Nos, én mindig is olyan lány voltam, aki hitt a
varázslatban és a természetfeletti dolgokban! Emiatt sokat
csúfoltak és piszkáltak. A suliban engem mindig csak egy
szóval illettek: idióta. De én hittem! Hittem, hogy a
varázslat majd segít! Sokszor álmodtam egy idős hölgyről.
Nagyon kedves volt Legtöbbször beszélgettünk, néha-néha
volt olyan, hogy csak néztük egymást. Miután befejeztük a
beszélgetést az álom végén adott egy aranyszínű tarsolyt,
amiben négy gyűrű volt és egy nyakék. Legtöbbször ezekről az ékszerekről beszélt. Azt is
elmondta, hogy miket szimbolizálnak.
Az első gyűrűben egy lazac színű kő volt.
Jelentése: burokban élni, mindentől, mindenkitől elzárva. Nekem nem igazán tetszett ez a
gyűrű, mert magamra emlékeztetett. A napi csúfolódások és sérelmek miatt vagyok
elzárkózva. Csak azért mert én hittem.
A második gyűrűn egy szárny volt, amit aprócska kristályok ékesítettek. A szárny tetején egy
kék kristály díszelgett.
Jelentése: állítólag a szabadságot és a hűséget jelképezi.
A harmadik gyűrűn egy aranyos rózsaszín flamingó volt. Négy kicsi kristály is volt rajta, ha
jól emlékszem.
Jelentése: béke, egyensúly. Jópofa kis gyűrű. Illik is az idős hölgy házikójához, az is békés és
csendes volt! De arról kicsit később beszélek.

A negyedik gyűrűn egy megtépázott toll van. Arany színű és kis fekete csíkok vannak rajta.
Jelentés: balszerencse, átok, szomorúság. Amikor először hallottam a jelentését hát eléggé
megrémültem. Olyan gyűrű, ami átkot szórhat akár? Legszívesebben bele dobtam volna a
patakba, de a hölgy azt mondta egészen hasznos kis csecse-becse. Miért?- kérdeztem – miért
lenne ez az izé hasznos? Csak annyit mondott – megtudod majd- és visszament a házikóba.
Hallottam, hogy valamit keres, de nem tudtam mi lehet az. Végül kijött a házból egy nagy
régi-régi poros könyvvel. Azt mondta –ez most már a tiéd, és vele együtt a kist tarsoly is, meg
az ékszerek. A könyvből mindent megtudhatsz, amit csak szeretnél, csak annyi a dolgod, hogy
le kell venned róla a lakatot. Ez egy varázs könyv? –kérdeztem. Igen – kacagta és
elmosolyodott.
- Ez egy varázskönyv! És az ékszereknek is hatalma van! De most menj! Nemsokára
felébredsz! Este találkozunk! – ezzel eltűnt.
Mikor reggel felébredtem az asztalomon volt a könyv és a tarsoly. Ekkor még nem sejtettem
mi vár még rám.
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