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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.



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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Enni való virágcsokor

– Kész! – kiáltja Viola, és leteszi a kezé
ből az ollót. – Szuper lett!
Abigél néni mélyen beleszagol a rózsák
ból kirakott szívbe, amelyet Violával 
együtt most fejeztek be: 
– És milyen csodás az illata!
– Vigyázz, nehogy megszúrjanak a ró 
zsák! – figyelmezteti Viola.
– Aúúú! – rikoltja Madonna kisasszony  
a madárkalitkából. Madonna Abigél néni 
törpepapagája. Tud beszélni, így aztán be 
nem áll a szája. 
– Köszönöm a figyelmeztetést! – kacag fel 
Abigél néni, majd fogja a virágszívet és 
kiteszi a kirakatba, hogy mindenki láthassa.
Útközben majdnem orra bukik Nelson 
úrban. Abigél néni kandúrja természete
sen a virágbolt kellős közepén szundikál.



11

– Ejnye, Nelson, nem illik mások útjában 
lenni, a szoba közepén! Most majdnem 
leejtettem ezt a szép, rózsákból kirakott 
szívet – bosszankodik a nagynéni. 
A kandúr kinyitja a bal szemét, aztán  
rögtön be is csukja, és békésen szundikál 
tovább. Abigél néni óvatosan felemeli  
a macskát, és a székre teszi. 



Most, hogy kész a koszorú, Viola és 
Abigél néni rendet rak a pulton. Viola 
kiviszi a koszorúkészítés közben keletke
zett zöldhulladékot a komposztba. Titok
ban azt reméli, hogy a rózsaszív nem talál 
vevőre, vagy legalábbis nem azonnal. 
Annyira szép lett, hogy Viola szeretné 
még egy kicsit megtartani.

Amikor azonban visszaér a boltba, épp 
egy lány lép be, és Abigél nénihez fordul:
– Láttam egy gyönyörű rózsákból kirakott 
szívet a kirakatban. Eladó?
Jaj, ne!, rémül meg Viola.
– Hát persze – válaszolja Abigél néni. – 
Szeretnéd megvenni?
– Igen, ha ehető – mondja a lány. 
– Miért szeretnéd megenni a rózsaszívet? 
– kérdi Abigél néni meghökkenve.



– Nem én – magyarázza a lány –, Vilié 
lesz. Holnap lesz a szülinapja.
– Boldog születésnapot! – rikkantja 
Madonna kisasszony a kalitkából.
– Na és ez a Vili a barátod? – érdeklődik 
tovább Abigél néni.
– Nem – kacag fel a lány –, Vili a szamaram!
– Vagy úgy – szól Abigél néni megköny
nyebbülten. – Hát a szamarad jó kis gyo
morrontást kapna ettől a rózsaszívtől.
– Mi lenne, ha inkább egy virágcsokrot 
vennél neki? – javasolja Viola.



14

– Jó, de melyiket vegyem meg? – kérdi  
a lány a soksok színes csokor láttán.
– Ezek közül egyiket sem – magyarázza
Abigél néni. – Majd csinálunk neked egy
enni való virágcsokrot, amelyet nyugod
tan odaadhatsz a szamaradnak.
Abigél néni és Viola hoz egy nagy kazal
körömvirágot, búzavirágot és mindenféle
varázslatosan illatozó fűszernövényt, és
ezekből gyorsan egy csodás csokrot kötnek.
– Hidd el, nagyon fog ízleni Vilinek – biz
tatja Viola a lányt. – Hány éves lesz a 
szamarad? 
– Öt – hangzik a válasz.
– És téged hogy hívnak? – kíváncsiskodik 
tovább Viola. 
– Adélnak – feleli a lány, és kifizeti a 
csokrot. 
– Én is szeretnék egy szamarat – mondja 
Viola.



– Iááá, iááá! – hangzik a kalitkából.
– Vili valójában nem az enyém – magya
rázza Adél. – Csak én viszem mindennap 
sétálni.
– Szuper lehet – irigykedik Viola. 
– Gyere el te is holnap Vili szülinapjára, 
és akkor megismerheted – javasolja Adél.
– Ó, nagyon szívesen – válaszolja Viola 
boldogan.


