III. Maruzs Kamilla, Gazdik Tuba Zsófia 3. b: Tündérfalva rejtett titkai
1. fejezet
Kik azok a tündérek?
Egyszer Tündérfalván a 7 tündér.... Ácsi, ácsi! De kik azok a tündérek?
No, elmesélem nektek!
Réges-régen Tündérfalván élt egy Limonella nevű tündérkirálynő. Egyszer,
amikor éppen a trónján üldögélt, egy királyi futár érkezett a
tündérpalotába. Limonella elolvasta a levelet, amit neki hoztak. Az állt
benne, hogy a manók királya már nem tudja elintézni a varázspor
szállítását. Ezért segítőre lesz szüksége. De kik legyenek azok?
Limonella kihirdette, hogy aki akar, jöjjön a palotába. Délutánra
megérkezett a hét tündérlány: Szépség, a csillogás tündére, Szikra, a tűz
tündér, Füvecske, a természet tündére, Jégvirág, a jég tündére,
Narancsvirág, a tavasztündér, Napocska a nyár tündére és Csingi, aki az
ősz tündére volt. Limonella őket választotta a feladatra. Amikor dolgozni
kellett, szívesen segítettek egymásnak. Limonella boldogan nézte a
tündérlányokat. Végül kinevezte Szikrát a fő melegítő parancsnoknak.
Átadta a jogot neki, mert nagyon ügyesnek találta.
2. fejezet
Ki hisz a tündérekben?
Volt egy lány, akit úgy hívtak, hogy Lilla és 3. osztályba járt. Csak ő hitt a
tündérekben, mindenki azt mondta neki:
- Nem is léteznek tündérek, Lilla!
De Lilla akkor is hitt bennük. Volt egy barátja, akit Panninak hívtak. Panni
is próbálta meggyőzni, hogy tündérek nem is léteznek, de Lilla akkor is
megmakacsolta magát. Ő azért is hinni akart a tündérekben!
Amikor hazaért, ledobta a táskáját, és felment a szobájába. Egyszer csak
berepült az ablakon Csingi, a tündérlány. Lilla úgy megijedt, hogy leesett
az ágyáról.
- Ki vagy te?- kiáltott Lilla kétségbe esve.
- Én egy tündér vagyok!- Lilla meredten nézte Csingit.
- Te, te tényleg igazi tündér vagy?
- Igen, miért, minek néztél?
- Mégis igazam van! Léteznek tündérek! Máris felhívom Pannit!
- Ne, nem mondhatod el senkinek, hogy vannak tündérek!
- Rendben, ha te így szeretnéd- mondta Lilla- Te vagy az egyetlen
tündér?
- Dehogy, van egy egész falu, Tündérfalva. Itt csak tündérek élnek. A
királynőnk, Limonella uralkodik-mondta Csingi.
- Holnap is eljössz hozzám?
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Persze! De már késő van! Feküdj le, jó éjt!- szólt halkan Csingi, és
kirepült az ablakon.

3. fejezet
Örök barátság!
Másnap délben Csingi kirepült a palotából, de nem vette észre, hogy a
többiek meglátták, ahogyan kisurrant az ajtón.
- Menjünk utána!
Csingi meglátta Lillát. Gyorsan be akart repülni a kislány szobája ablakán,
amikor észrevette, hogy az be van zárva.
- Most mit tegyek?- mondta Csingi, de rájött, hogy van neki
varázsereje, és egy őszi fuvallatot fújt az ablakra.
- Végre kinyílt!- kiáltotta Csingi, és gyorsan berepült az ablakon.
- Lilla!- kiáltott Csingi.
- Képzeld el.....- de mielőtt belekezdhetett volna, másik hat tündér
érkezett, és megkérdezték Csingitől, hogy miért jött ide, miért nem
maradt a palotában.
Csingi azt válaszolta, hogy talált egy igaz embert, egy jó barátot, és
megígérte, hogy ma is eljön.
Ettől kezdve a tündérek már nem féltek az emberek előtt mutatkozni.
- Jó, de most már vár a királynő. Szia, és jó éjt!- köszönt el új
barátjától Csingi, a kis tündér.
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