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Üdvözlünk  
                     a varázslatos virágboltban!

Abigél néni  egy virág
bolt tulajdonosa. Min
denki tudja, hogy a háza 
mögött varázsvirágok 
nőnek, mert Abigél néni 
egy virágvarázsló.

A virágoskönyv  egy 
ősrégi varázskönyv. Ha 
az olva sója varázslatos 

képes ségekkel rendelke
zik, akkor megmutat kozik 

előtte az a varázsvirág, 
amelyre az adott helyzet
ben éppen szüksége van.
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Viola  varázslatos 
képességekkel rendel

kezik, de még nem hasz
nálhatja a virágosköny

vet, mert túl kicsi hozzá.

Madonna kisasszony  
Abigél néni törpe
papagája. Tud beszélni, 
és be nem áll a szája.

Nelson úr  Abigél 
néni kandúrja. Sok 

varázslatos titkot 
ismer, és néha  
segít Violának.
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Az elfelejtett reggeli

Viola virágot szed. A három sárga nár
ciszt és a hét rózsát összeköti egy szalag
gal, a csokrot pedig egy szívvel díszíti.
– Ez nagyon szép lett – dicséri meg 
Abigél néni.
– Szagold meg, milyen jó illata van!
Ezekkel a szavakkal Viola átnyújtja 
a csokrot Abigél néninek.
Ő megszagolja, és boldogan bólint.
– Ez a csokor túl szép ahhoz, hogy el 
adjuk – mondja Abigél néni, és egy 
vázába teszi. – Inkább felviszem  
az emeletre.
– Tessék! Köszönöm! – csiviteli Madonna 
kisasszony, Abigél néni beszélő papa
gája, akinek a kalitkája a pulton áll. 
Madonnának egész nap be nem áll 
a szája.
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– Üdvözlöm! – rikoltja, miközben nyílik 
az ajtó, és Luca lép a boltba. Luca 
a közelben lakik. Ha nevet, kivillannak 
a vicces kis rések a fogai között. De ma 
nem nevet. Kifejezetten szomorúnak 
tűnik, gondolja Viola.
– Szia, Luca! Virágot szeretnél venni? – 
kérdezi Abigél néni.
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– Rózsát? – kíváncsiskodik Madonna 
kisasszony. – Tulipánt? Ibolyát?
– Nem. – Luca megrázza a fejét. – Nem 
szeretnék virágot. Samut keresem. Eltűnt.
– De ki az a Samu? – érdeklődik Abigél 
néni.
– A macskám – magyarázza Luca. – 
Hófehér cica, zöld szemei vannak, és egy 
csengettyűt visel a nyakában. Nem látták 
véletlenül?
– Sajnos nem – mondja Abigél néni.
 – Mióta nem találod? – kérdezi Viola.
– Már tegnap este eltűnt. Egész éjjel nem 
jött haza. Korábban sosem csinált ilyet.
Luca elsírja magát.
– Annyira aggódom – szipogja.
– Kár, kár, nagy kár – csivitel Madonna.
Abigél néni vigasztalóan megszólal:
– Biztos vagyok benne, hogy Samu nem
sokára felbukkan.
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Abigél néni egy zsebkendőt ad Lucának, 
és megsimogatja a haját.
– Ha látjuk, rögtön szólunk neked – ígéri 
meg Viola.
Luca kifújja az orrát, és bátortalanul elmo
solyodik.
– Köszönöm – suttogja. – Most keresem 
tovább.
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– Te jó ég! – sóhajt fel Abigél néni, miután 
Luca elment. – Ma még meg sem etettem 
Nelson urat. Még aludt, amikor felkeltem. 
És aztán annyi dolgom volt, hogy teljesen 
megfeledkeztem róla.
– Ez katasztrófa! – rikoltja Madonna kis
asszony. – Segítség! Rendőrség!
Abigél néni összeráncolja a homlokát.
– Most azonban sietnem kell a fogorvos
hoz. Meg tudnád etetni Nelson urat, 
Viola?
– Hát persze – vágja rá Viola. – Nem 
gond.
– Nagyszerű – örvendezik Abigél néni. 
– Jó, hogy most nyári szünet van. 
Akkor indulok is. Remélem, a fogor
vos nem talál lyukas fogat.
– Sok szerencsét! – kiáltja Viola.
– Csukd be az ajtót! – fontoskodik 
Madonna kisasszony.
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Madonna néha nagyon idegesítő, gon
dolja Viola.

Amint Abigél néni távozik, Viola azonnal 
elindul az emeletre, hogy megetesse Nel
sont. Ám ekkor megint megszólal az ajtó
csengő. Egy hölgy érkezik, és tulipánt 
szeretne vásárolni. Viola ad neki egy 
csokrot, majd átveszi a pénzt. Nagyon 
jól eligazodik az üzletben.
Ezután újra Luca lép 
a boltba.
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– Megtaláltad Samut? – érdeklődik Viola.
– Nem – válaszolja Luca. – Fogalmam 
sincs, hol kereshetném… Már mindenhol 
jártam.
A szeme megtelik könnyel. Mindjárt újra 
sírni kezd. Violának gyorsan el kell terel
nie a figyelmét!
– Van egy nagyon jó új kártyás játékom – 
mondja. – Megmutassam?
– Rendben – vágja rá Luca.
Viola előveszi a kártyákat, és elkezdenek 
játszani. Nagyon jól szórakoznak, és Luca 
egy időre elfelejti, milyen szomorú. De 
aztán haza kell mennie.
– Már biztos elkészült otthon az ebéd – 
mondja.
– Jó étvágyat! – csiviteli Madonna. – 
Finom, finom!
Violának csak most jut eszébe Nelson úr. 
A csudába is, hogy felejthette el?!
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Felfut a lépcsőn a konyhába, ahol 
Nelson tányérkája van.
– Nelson úr! – kiáltja. – Ebéd!
Máskor egy ilyen felhívásra a kandúr 
úgy száguld elő, mint egy rakéta.  
De ezúttal nem történik semmi.
– Cicc, cicc! – szólongatja Viola. – 
Kaja, kaja!
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Átkutatja az egész házat, hogy megtalálja 
Nelson urat. A konyhát, a nappalit, a háló
szobát és a fürdőt. Benéz az ágy alá, 
a függöny mögé és a fürdőkádba is. Ám 
a kandúrt sehol sem találja.
Viola idegesen futkos fel és alá.
– Nelson eltűnt! – kiáltja hangosan.
– Kár, kár, nagy kár! – rikoltozza 
Madonna kisasszony.
– Mégis hol lehet? – kérdezi Viola. De 
Madonna sajnos nem tudja 
a választ.
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