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A láthatatlan királyságok                                                                               

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer három király, akik nehezen fértek meg egymás mellett. 

Ennek a három hatalomnak Pöttyös Birodalom, Csíkos Birodalom és Kockás Birodalom volt a neve. Az 

egyik király irigy volt a másik kettőre. Sokszor gondolkodott azon, hogyan is szabadulhatna meg tőlük.  

Elment a koboldok szigetére az ezüst pálcáért, hogy eltüntesse a Pöttyös Birodalmat.  Nagy 

kínszenvedések árán eljutott a tüsszentő virágok mezejére, hogy elhozza a délibáb pálcát és eltüntesse 

a Kockás Birodalmat is. Csíkos király szinte már megállíthatatlan volt, amikor elgondolkodott, hogy az 

efféle varázslatok nem tartanak örökké. Ezután elindult a varázserdőbe, ahol három próbát kellett 

kiállnia, ahhoz, hogy a mágia örökké tartson. Az első, hogy hozza el a mérges csörgőkígyó fogát. A 

második a hatméteres gyilkos darazsak mézének megszerzése. A harmadik a legmagasabb hegyen lévő 

gyémánt liliom leszedése. Bár sok erő és kitartás kellett a próbatételekhez, de végül sikerrel 

folytathatta tervét. Ezután hazatért birodalmába, majd egy varázslat segítségével eltüntette mindkét 

birodalmat. Az emberek sikogatva rohangáltak ijedtükben mivel egy burokba kerültek, ahol magukon 

kívül nem láttak semmit és senkit. A Pöttyös és a Kockás Birodalom nem értette, hogy mi történt. 

Találkozóra hívták a Csíkos királyt, mert sejtették, hogy az ő keze van a dologban. A király mindent 

tagadott. Azt mondta, hogy az ő királysága is így járt, mert egyik birodalom sem látott ki a sajátjából. 

Elhitték neki. Teltek múltak az évek, de csak nem lett jobb a helyzet. A birodalmak nem tudtak beszélni 

egymással, földet művelni sem, mivel nem érte őket így az eső. A Pöttyös és a Kockás Birodalom fülébe 

jutott, hogy ez mind a Csíkos Birodalom műve volt. Élt a birodalomban egy idős varázsló, aki meg tudta 

szüntetni a burkot, csak sajnos a láthatatlanságot nem. Most már a két birodalom szabadon tudott 

mozogni. A Pöttyös és a Kockás király elhatározta, hogy a két leghűségesebb szolgájukat küldik, hogy 

győzzék le a Csíkos királyt. A helyi kovács felfegyverezte őket és lovaikra is olyan patkót készített, 

amelyekkel szélsebesen tudtak futni. Mivel a Csíkos Birodalmat erdő vette körül, álcázva igyekeztek a 

palota közelébe kerülni. Sötét volt mire odaértek és az őrök kivételével már mindenki aludt. Egy 

hirtelen mozdulattal lefegyverezték őket, majd megkötözve elvonszolták mindegyiket egy sötét zugba. 

Most már csak a király lakosztályát kellett megkeresniük. Nem volt könnyű dolguk, mert a palota 

hatalmas volt rengeteg szobával. Sokáig bolyongtak, míg végül egy díszes ajtóhoz értek, melynek 

mindkét oldalán egy-egy csíkos oroszlán feküdt. Na, még csak most volt feladva nekik a lecke! Hogyan 

is lehetne elterelni a két vadállat figyelmét? Eszébe jutott az egyik szolgának, hogy az öreg varázsló 

indulás előtt adott neki egy olyan mágikus bogyót, amit ha megesznek, elalszanak tőle. Így is lett. Ez a 

probléma is megoldódott. Végre bejutottak a király lakosztályába. Mivel éjszaka lévén éppen aludt, 

ezért könnyebb dolguk volt. Megkötözve, száját beragasztva kivonszolták a szobából, majd a palota 

falának tövében váró lovak egyikének a hátára fektették. Útközben már a király is felébredt, de minden 

erőlködése hiábavaló volt, mert sem kiabálni sem megmozdulni nem tudott. Mikor megérkeztek a 

Pöttyös Birodalomba, mindkét király ott várta őket a népeik éljenzése kíséretében. A Csíkos király 

rémült szemekkel néz, mivel nem lát senkit, csak hangokat hall. A Kockás király utasítására a szolgák 

levették a lóról, aztán kezdődhetett a tárgyalás. A két király elmondta neki, hogy kik ők és hol van. 

Ezután megpróbálták meggyőzni arról, hogy mennyivel jobb és boldogabb élete lehetne neki és 

népének, ha mindhárom birodalom jó viszonyban lenne. Tudnának egymásnak segíteni a földművelés 

és állattenyésztés terén, valamint a különféle mesterségek által előállított áruk mennyisége is 



megnövekedhetne, ha összefognak. Ezáltal még több árut tudnának más birodalmakba eljuttatni, így 

még gazdagabbak lehetnének. A Csíkos király fontolóra vette a dolgot, hisz mindig is népének jóléte 

volt a legfontosabb számára. A király ismert egy olyan varázslatot, melyet ha elmond megtörik a 

láthatatlanság varázsa. Bizonyos feltételei voltak a Csíkos királynak, de végül megegyeztek. A varázsige 

elmondása után végre mindenki láthatóvá vált és az elhangzottakat királyi pecséttel ellátva rögzítették 

egy papírra.  

Ezután mindhárom birodalom békében élt az idők végezetéig, és a három leggazdagabb 

birodalom lett az egész világon. 

 


