
A Képzelet Birodalma 

 

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy falu Istenhátamögöttországban. De ez a falu egy 

varázsfalu volt, mert ahogy belép ide az ember – halljatok csudát! – egy kacslábon forgó kastély van 

rejtve, főképp azért, hogy ne találják meg a királylányt. Ugyanis volt nem messze egy gonosz sár-

kány, aki minden királylányt elrabolt. Viszont ennek a falunak még az is a különlegessége, hogy aki 

amit elképzelt, meg is valósult, de gonosz célokra nem tudta használni. Ezért – mivel sok gyermek 

élt itt – sok-sok fagyizó, játszóház és játékbolt volt. Ebben a faluban nem lehet bűnt elkövetni. De 

ez a sok minden halandók számára nem volt látható. Csak az látja, aki tíz éves kora óta öt évig nem 

követett el bűnt.  

Viszont a sárkány sem látta ezt a falut, úgyhogy nem is tudta elrabolni a királylányt. Száz 

meg száz évig kereste, de nem találta. Mérgében elkezdte porig égetni az összes várost és falut 

Istenhátamögöttországban, viszont a varázsfalut – ami egyébként a Képzelet Birodalma névre hallgat – 

megkímélte, ugyanis mélyen megvetette ezt a falut. A királyfi és a tizenöt éves Varázsló útnak in-

dultak, hogy megkeressék a sárkányt.  

- De hogy induljunk neki? – kérdezte István herceg. Hét nap hét éjjel töprengtek, végül a 

varázslónak eszébe jutott valami. 

- Csaljuk ide! – szajkózta. 

- Jó, de hogyan? – kérdezte a királyfi. 

- Kéne egy csali, valaki a faluból, akit tíz percre átváltoztatok királylánnyá. Akkor csak idejön. 

– agyalt a Varázsló. 

- De szerintem személyesen a királylány legyen. Úgy hitelesebb.  

- Jól van, nekem mindegy. 

A királykisasszony is beleegyezett, főképp, mert a testvéreit már mind elrabolta a sárkány. Kimentek 

a faluból, oda is ment rögtön a sárkány. A varázsló átváltoztatta a sárkányt egy mókussá s ekkor 

vette észre, hogy egy kastélyt vontatott maga után. Ott volt ám az összes királylány. A varázsló 

visszavarázsolta a sárkányt, akit a falu védelmezőjévé is lett.  

Visszavitte a királykisasszonyt a városukba, és a királyfi feleségül vette. A varázsló volt a 

tanú az esküvőjükön. Életre szóló lakodalmat csaptak és boldogan éltek, míg meg nem haltak. 
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