
Világmegmentő akció 
 
 Valamiért nagyon furcsa ez a reggel. Tegnap este A kupolák titkát olvas-
tam, és nagyon tetszettek benne Panni különleges képességei, ereje. 
 
 Miért is furcsa a reggel?! Olyan 
különösen érzem magam. Néhány 
perccel ezelőtt ébredtem fel, és arra 
gondoltam, milyen jól esne egy csésze 
kakaó. Még az illatát is éreztem. Oldalra 
pillantottam, és majdnem leestem az 
ágyról, mert az éjjeli szekrényemen ott 
gőzölgött a forró ital. Hát ez…? Hogy a 
csudába került ide? Hiszen egyedül 
vagyok itthon. Gyorsan 
kipattantam az ágyból. Körülnéztem 
a szobámban. Az íróasztalomon 
hatalmas rendetlenség 
uralkodott. Rendet kéne raknom… Nincs 
kedvem! Legalább gondolatban… 
Megittam a kakaót, és elindultam a 
fürdőszobába. Kifelé menet 
rápillantottam az asztalra. Rendben 
voltak a holmijaim! Ez nem létezik! Itt 
valami nem stimmel. Hirtelen bevillant egy gondolat. Nem! Az képtelenség! Ki-
mentem a fürdőbe, és arra koncentráltam, hogy a fogkrém a fogkefére kerüljön… 
Úristen! Sikerült! Ezt nem hiszem el! Forgott velem a világ… Csak nem…? ….. a 
könyv, ….. Panni…. De hogyan?! 
 Gyorsan felöltöztem, és azonnal hívtam a barátnőimet. Csoportos hívást 
indítottam, és szinte mind a 3-an egyszerre kapcsolódtak be a beszélgetésbe. 
Egymás szavába vágva mondták a magukét, végül a nagy zűrzavarból kiderült, 
hogy ők is úgy jártak, ahogy én. Megbeszéltük, hogy fél óra múlva nálunk talál-
kozunk. 
 Hamarosan meg is érkeztek, így már négyesben próbáltuk megfejteni, mi 
történhetett. A közös pont az volt, hogy előző nap mindannyian ugyanazt a köny-
vet olvastuk, hiszen olvasóversenyre készültünk. Tehát valamilyen csoda folytán 
mi is rendelkezünk Panni különleges képességeivel. Alig akartuk elhinni. De mi-
hez kezdjünk vele? Valami jó dologra kellene használni. Tanakodni kezdtünk. 
Senki nem zavart bennünket, hiszen a tavaszi szünet első napja volt, a szüleink 
pedig dolgoztak. Azt csinálunk, amit akarunk… 



 Végül eszünkbe jutott valami, de tudtuk, hogy ez nagyon veszélyes dolog 
lehet. A szomszédos országokban háború dúlt. Ki kellene békíteni a vezetőket, 
hogy végre béke legyen! Megalkottuk a tervünket. De előtte kipróbáltunk vala-
mit. Kiderült, hogy mi is tudunk teleportálni, de úgy, hogy elég megnéznünk egy 
képet, odaképzelni magunkat, erősen koncentrálni, és már ott is vagyunk. 
 Tervünk első lépéseként információkat gyűjtöttünk, és képeket néztünk az 
interneten. Majd elhatároztuk, hogy 2 csapatra oszlunk. Mi, Vikivel az orosz ve-
zetőhöz indultunk. Először Moszkvába teleportáltuk magunkat, ügyeltünk arra, 
hogy senki ne lásson meg bennünket. Az interneten sok képet találtunk a 
Kremlről, amik közül kiválasztottuk a számunkra biztonságos helyszíneket. Jöt-
tek-mentek az emberek, de szerencsére senkinek nem tűnt fel a jelenlétünk. 
Panni képességeinek jóvoltából beleláttunk az emberek gondolataiba is, így ki-
derítettük, hogy egy Moszkva melletti birtokra kell mennünk. Néhány újabb te-
leportálás után farkasszemet néztünk az elnökkel, aki éppen a dolgozószobájá-
ban lévő ébenfa asztalánál ült. A döbbenettől szóhoz sem jutott. Mielőtt észbe 
kapott volna, elhangzott a könyvből jól ismert mondat: „T e  m o s t ránk figyelsz, 
és végig hallgatsz bennünket…..” Közben Vikivel egy nehéz szekrényt irányítot-
tunk gondolatainkkal az ajtó elé, nehogy megzavarjanak bennünket. Elmagyaráz-
tuk az elnöknek, hogy mi fog történni, aztán kézen fogtuk, és már ott sem vol-
tunk. Néhány pillanattal később már a lakásunk nappalijában ültünk. Szerencsére 
Mila és Panna is sikerrel jártak, már ott voltak ők is az ukrán elnökkel, aki szintén 
a lányok akaratának engedelmeskedett. Őszinte beszélgetésre késztettük, és ma-
gukra hagytuk őket. Ránk fért már, hogy együnk valamit, mert a több ezer kilo-
méteres utazás nagyon kimerített bennünket.  
 Arra tértünk vissza, hogy kezet fognak és egymás vállát veregetik. Nagyon 
boldogok voltunk. Panni erejének segítségével sikerült megoldanunk egy világra 
szóló problémát!!! 
 …….. Abigél, ébredj! El fogsz késni az iskolából! Igyekezz!  - Anya hangja 
szakította félbe az eddigi legkülönlegesebb álmomat. Alig tértem magamhoz…. 
Kakaó sehol…. Szóval tényleg csak álom volt… De jó lett volna Panni ereje! CSAK 
1 NAPRA! 
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