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A bűvös erdő 

 

Egyszer volt hol nem volt, élt egyszer egy öreg, gonosz banya. A neve Linda. A háza a 

tiltott erdő mellett volt, amit azért neveztek tiltott erdőnek, mert tele volt sok gonosz és 

kegyetlen lénnyel. A tiltott erdőtől nem messze volt a bűvös erdő. A tiltott erdőnek a vezére 

volt Linda. A bűvös erdőé pedig Dália tündérkirályné volt. 

A két uralkodó harcolt egymással. A bűvös erdő tele volt sok kedves és szerény 

tündérrel. Lindának és Dáliának is volt egy palotája. Dáliának a fegyvere egy varázspálca volt, 

míg Lindának a varázsszerei, amit ő maga készített. A gonosz banya csatát szeretett volna a 

bűvös erdő ellen, de a tanácsadója Béla béka volt, egy hatalmas varangy. Míg Dáliának Menta 

Emma volt, egy kedves, szép és okos tündér lány. A csatát Linda mégis el akarta indítani, amit 

a kis tündérgyerekek kihallgattak és egyből elmondták Dáliának.  

Mindkét erdő felkészült a csatára, melyet a bűvös tó partján vívtak meg. A csatához az 

ellenfelek már hajnalban hadba álltak. A csata kezdetét vette és majd két évig tartott. Linda, a 

gonosz banya győzedelmeskedett a Tündérkirálynével szemben. A bűvös erdő és a tündérek 

Linda hatalma alá kerültek és sötétség borította el az eget. A tündéreket a palotájában 

dolgoztatta.  

Ám Dáliának volt egy kicsi lánya, akit Annának hívtak. Még kicsi volt, amikor a csata 

elindult, ezért bujdosnia kellett. Tizennyolc éves koráig az erdő nyújtott neki menedéket, de ő 

elhatározta, hogy visszaszerzi a gonosz banyától mind a két erdőt. Anna tudta, hogy ez nem 

fog egyedül sikerülni, ezért elindult Középországba, ami nagyon messze volt mind a két 

országtól. Segítséget kért Föld anyától, hogy segítsen neki eljutni Középországba. Föld anya 

elmesélte Annának, hogy ő kevert egy olyan varázsszert, amit ő maga készített csupa ritka és 

bűvös növényből. Oda adta Annának, amitől képes volt villámgyorsan haladni, sőt akár 

teleportálni is. 

Egy nap alatt eljutott Középországba, ahol csak jószívű és bátor manók éltek. Anna 

beszélt a királlyal, aki Simon volt és elmesélte, hogy mi történt vele és édesanyjával. Simon 

ledöbbenve állt a hallottak után. Simon Anna segítségére küldött egy ezer fős manó 

hadsereget. Anna nagyon hálás volt a segítségért, és ígéretet tett, hogy visszaszolgáltatja 

Simonnak a tőle kapott segítséget. Anna elteleportálta magát és az egész sereget. A csata 

egyből kezdetét vette, ami hét egész napig tartott, melynek végén elfogták Lindát és ismét a 

tündérek uralkodtak, akiket Anna irányított. A manókat visszavitte Középországba és 

Simonnak adott egy gömböt, ami azt mutatja, amit csak látni akar. Anna nagyon jó királyné 

volt, és a királyság istenítette őt. 

A gonosz Linda elnyerte méltó jutalmát és száműzték egy lakatlan szigetre mely a Csalán-

tenger közepén lapult. Annának született két csodálatos gyermeke: Petra és Péter. Anna közel 

200 évig uralkodott és halála után Péter követte a trónon, aki hű királya lett a bűvös erdőnek. 


