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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.



Eperszüret

– Tudod, milyen nap van ma? – kérdi 
Abigél néni Violától, amikor a kislány 
felébred.
– Nem, nem tudom. – Viola felül az ágy
ban és álmosan dörzsöli a szemét.
– Epernap! – feleli a néni.
– Nyami, nyami! – cserregi a papagáj.
Madonna kisasszony, Abigél néni törpe
papagája, aki a néni vállán ül, imádja az 
epret, akárcsak Viola.



NYAMI, NYAMI!NYAMI, NYAMI!

Egy szempillantás alatt kiröppen az álom 
Viola szeméből. 
Abigél néni kertjében sok az eper, és idén 
először eperfagyit is készítenek, Abigél 
néni ugyanis vett egy fagylaltgépet.
– Lotti is jöhet? – kérdezi.
Lotti Viola osztálytársa és a legjobb barát
nője, ő is imádja a fagyit. Természetesen 
az epret is.
– Naná, naná! – mondogatja Madonna 
kisasszony.
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– Persze hogy jöhet – teszi hozzá a néni. 
– Legjobb lenne, ha iskola után rögvest 
idejönnétek.
Lotti nagyon boldog, amikor Viola meg
hívja hozzájuk a fagylaltkészítésre. Azt 
kívánja, bárcsak már délután lenne!
Ekkor belép a tanárnő az osztályba, egy 
idegen lány jön mellette. 
– Ő Hanna – mutatja be a tanárnő a lányt. 
– Most költöztek a városba, és a mi osz
tályunkba fog járni.
Viola és Lotti egy padban ülnek. A köze
lükben van még egy szabad hely. Ott fog 
ülni Hanna. A nagyszünetben Lotti és 
Viola megmutatják Hannának az iskolát. 
– Te hol laksz? – kérdezi Lotti.
– A bevásárlóközpontnál – feleli Hanna. 
– És ti?



– Viola a virágboltban lakik – magyarázza 
Lotti. – Én pedig közvetlenül mellette, ami 
igen praktikus.
– Lotti és én már óvoda óta barátnők 
vagyunk – mondja Viola, és átöleli Lotti 
nyakát.
– Otthon van egy rózsaszín plüsspónim, 
lehet rajta lovagolni, meg a bundáját 
fésülni – dicsekszik Hanna.
– Valamikor szívesen megnézném – 
jelenti ki Lotti.



14

– Gyere át hozzánk ma délután! – hívja  
a lányt Hanna.
Viola már épp meg akarja kérdezni, hogy 
ő is mehete, amikor eszébe jut az eper
nap.
– De hiszen ma eperfagyit készítünk! – 
kiált fel. – És úgy volt, hogy te is jössz, 
Lotti!
– Hanna is jöhet? – kérdezi Lotti.
– Hát persze – bólint Viola.
Hanna azonban bőszen rázza a fejét: 
– Sajnos nem lehet. Az epertől nyomban 
szörnyű kiütéseket kapok, és fulladozni 
kezdek.
– Ó, de kár! – sajnálkozik Viola.
– Akkor suli után átjössz hozzánk? – kérdi 
Hanna Lottitól.
Lotti egy pillanatig habozik, majd így szól: 
– Szívesen.



Az eper finom édes. Viola és Abigél néni 
szinte már mindet leszedte, az ágyások 
üresek, csak a kerítés mögött, ahol  
a varázsvirágok nőnek, akad még pár 
szem. Amikor Viola lehajol értük, hirtelen 
különös, keserű szag csapja meg az orrát. 
– Minek van ilyen fura szaga? – kérdezi 
Abigél nénit.
– Ó, ez az agyővirág – feleli a néni, és 
egy élénksárga virágra mutat, amely köz
vetlenül a kerítés mellett nő. – A szaga 
nem kellemes, de néha nagy segítsé
gemre van.


