
Rozi és a varázsszoba kulcsa 
 

Rozi, a boszorkánykislány egy reggel az előszoba asztalkáján talált egy kulcsot…, ám Rozi             
ekkor még nem tudta, hogy ez a kulcs egy titkos varázsszobát nyit. 

Égen-földön kereste a kíváncsi kislány a kulcshoz tartozó zárat, még Nyafi cicáját is             
bevetette a kutatásba. Azonban ez az érdekes formájú, gyöngyökkel díszített, kicsit már rozsdás             
kulcs nem illet sehova sem. Rozi nagyon elfáradt a keresésben, még vacsorázni is elfelejtett, pedig               
anyukája a kedvencét sütötte neki: almáspitét. Este az ágyban forgolódott álmatlanul, lábánál            
nyújtózó kedvencével, amikor fény szűrődött ki az éjjeli szekrény fiókjából, ahova a talált kulcsot              
rejtette. Kinyitotta a fiókot, ami ragyogott telihold fényétől és, ahogy az a kulcsra rávilágított a rajta                
lévő gyöngyök szinte pirosan izzani, majd lebegni kezdett. Rozi és Nyafi nagyon meglepődött ezen,              
de a kíváncsiságuk legyőzte a félelmüket és követni kezdték a kulcsot, mely könnyeden repült ki a                
szobából.  
Egészen a kert végében álló pajtáig követték, ahova benyitva eléjük tárult egy addig soha nem látott                
csillogó ajtó, melybe tökéletesen illett a talált kulcs. Gondolta Rozi, ha már ilyen ügyesen              
megtalálták a kulcshoz illő zárat, össze kell szednie minden bátorságát és ki kell derítenie, hogy mit                
is rejt az. Nyafi félősebb volt, de hűséges cicaként mégis csak ott maradt kisgazdája mellett.               
Benyitva a varázsszobába egy titkos világ városa tárult eléjük, melyről később kiderült, hogy az              
nem volt más, mint egy ősi mesés világ fővárosa, „Boszorkányhegy”. Meglepődött Rozi, ahogy a              
nagyváros utcáit járta és miközben egyre közeledett a város központjában álló palota felé, egy csepp               
félelem sem volt már benne. Úgy érezte magát, mintha csak hazatért volna. Értette az utcán sétáló                
boszorkányok nyelvét és ismerősek voltak számára a házak, ablakok úgy, mintha már járt volna itt.               
Nem tudta megmagyarázni ezt az érdekes érzést, közben pedig valamilyen különleges erő egyre a              
palota felé húzta őt. A bejáratához érve az őröknek megmutatta a magával hozott varázskulcsot,              
mire ők azon nyomban beengedték és értesítették az öreg királyt és a királynét a különleges vendég                
érkezéséről. Belépve a palotába csodálatos pompa tárult elé. Az előtér folyosóját különböző            
emberekről készült festmények díszítették. Nagyon meglepődött mikor feltűnt előtte édesanyjáról          
készült portré a falon, melyen pompás ruhában és kis koronában volt lefestve. Ekkor ért oda hozzá a                 
folyosón rohanó öreg király és királyné, akik sírva Rozi nyakába borultak.  
Hosszú percekig csak ölelték Rozit, akit ez egy csöppet sem zavart. A könnyeit törölgető király               
ölébe vette a kislányt és részletesen elmesélte, hogy még kiskorában küldték el őt és szüleit az                
emberek világába, mert féltették őket azoktól a gonosz boszorkányoktól, akik el akarták venni az              
ország feletti hatalmukat. Hosszasan harcoltak egymás ellen a szemben álló felek és a sötét erők               
minden gonoszságra képesek lettek volna, csak hogy megkaparinthassák világuk és          
Boszorkányhegy feletti uralmat. Még az sem riasztotta volna vissza a trónra áhítozókat, hogy             
megátkozzák a születendő kis boszorkányhercegnőt, Rozit, pedig ezt a boszorkányok ezeréves           
hagyományai is tiltották. Ekkor döntött úgy a király és királyné, hogy inkább lemondanak lányukról              
és kedves kisunokájukról, csak hogy biztonságban tudják őket.  

De a kislány kíváncsiságának és bátorságának köszönhetően újra találkozhattak. Rozi így           
egy életre megértette, hogy mindennél fontosabb a család, bármi történik ez a kötelék többet ér               
mindennél és miközben Nyafival megérdemelt langyos tejüket kortyolgatták Rozi megfogadta          
magának, hogy ő is mindörökre a jóságra és önzetlenségre fog törekedni, követve ezzel nagyszülei              
példáját. 


