


A Fabulában egyvalaki Grimm szerepét játssza, a többiek pedig az ő képzeletében élő 
valamely karakterét. Vajon sikerül nekik segíteniük a híres írót új Meséjének befejezésében? 
Ki lesz az új Mese főhőse?
Ezekre a kérdésekre kapunk választ ebben a varázslatos játékban, ahol a képzeletnek és az 
asszociációknak nagy szerepük lesz.

A játékvezető: Wilhelm Grimm (továbbiakban: Grimm)

Válasszatok magatok közül egy játékvezetőt, aki Wilhelm Grimm szerepét játssza (az egész
játék alatt). A játékos magához veszi a karton állványt és a lúdtoll jelzőket. Grimm szerepe
nagyon fontos, miután ő moderálja a játékot, és pontozza a többiek ötleteit.

A többi játékos (továbbiakban: Játékosok)

A Játékosok az író képzeletében élő karakterek szerepét játsszák. Az a feladatuk, hogy
segítsék Grimmet befejezni az új tündérmeséjét úgy, hogy ötleteket
adnak a Mese folytatásához. Mindenki választ magának egy karak-
tert a fentiek közül, és maga elé helyezi. Utána megpróbálja meg-
formálni a választott karakter szerepét, amilyen jól csak tudja.

Válasszunk Mesét

Grimm választ egyet a húsz Meséből, és a kiválasztott meséhez tar-
tozó nagyméretű illusztrációt belerakja az állványba, hogy a többiek
jól lássák. A kép a Mese kezdő helyszínét mutatja, és segít beleélni 
magunkat a történetbe. Utána megkeresi a Mese leírását.

Az eszközkártyák

Grimm megkeveri az eszközkártyákat, majd húz belőlük pon-
tosan háromszor annyit, ahány Játékos játszik (nem számítva
Grimmet). Ezen felül két további kártyát húz, majd az összeset
kiteríti képpel felfelé az asztalra. Ezek a kártyák segítenek majd
a Játékosoknak az egyes Fejezetek során, a problémák
megoldásában. (A maradék eszközkártyák nem játszanak.)

A játék pontosan öt fázisból áll: prológus, első-második-harmadik fejezet, végül az epilógus 
zárja a Mesét. 

A prológus

Ebben a fázisban Grimm felolvassa a “Prológus” sza-
kaszt a Mese leírásából. Ez egyfajta betekintést enged
a Mesébe, és segít felkészülni a szövegkörnyezetre és
a várható problémákra, amelyekkel Grimm új Meséjének
megírása során találkozni fogunk.

Az 1. fejezet

Grimm ezután felolvassa az “1.Fejezet” szakaszt a
Mese leírásából. Ebből ki fog derülni, miről is kellene 
szóljon az első fejezet, és mi az a kérdés/probléma/
feladat, amit a Játékosoknak meg kell oldaniuk. 

Az ötletelés

Ezután sorban minden Játékos megpróbálja folytatni 
a Mesét, ötletet adva az írónak az első fejezet 
megírásához. Az ötletnek (javaslatnak) frappánsan 
folytatnia kell a mesét, alapelemekkel bővítve azt, ill. 
megoldást kell adjon a fenti szakaszban megfogal-
mazott kérdések/problémák lehetőleg mindegyikére.

Az ötlet lehet akár egyetlen mondat is, de célszerű a Játékos-
nak minél nagyobb átéléssel kitalálnia és előadnia azt, 
meggyőző meseszövéssel elhitetni az íróval az ötleté-
nek zsenialitását. Tetszés szerint előadhatja, első vagy harmadik személyben (”én” vagy
“ő”) is, érdemes minél jobban megformálnia a választott karaktert (pl: kis sárkány) is.

Megjegyzés: az egyes Játékosok ötleteinek nem kell és nem szabad összefüggeniük.
Minden Játékos saját fejezetet kreál, és körönként csak egyszer teheti ezt.

Az eszközök

Az ötletnek tartalmaznia kell egy eszköz használatát is az asztalon látható eszközkártyák
közül. Mi több, ennek az eszköznek KELL lennie a kulcseleme a
fejezet megírásához (a problémák megoldásához). Minél több
csillag van a kártyán, annál nehezebb az eszközt jól használni.

Amikor a Játékos egy eszközt felhasznál (a történetbe beleszövi),
a megfelelő kártyát elveszi az asztalról, és maga elé helyezi. 

Ha a Játékos befejezte a történetet, Grimm dönthet: elfogadja a
megoldást, vagy nem. Ha elfogadja, egy lúdtoll jelzőt helyez elé,
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az eszközkártyára; ha nem, akkor semmit. Grimm a 
döntését indokolhatja is, ha akarja, továbbá 
bármennyi Játékos ötletét elfogadhatja egy kör alatt.

Megjegyzés: egy Játékos egy kör -fejezet- alatt csak
egy tárgyat használhat fel. Azt a tárgyat, amelyet
valamelyik Játékos már felhasznált, másvalaki már
nem használhatja ezután. Figyelem, egyre fogynak
a tárgyak, különösen a jobbak.

Mi alapján fogadhatja (vagy nem fogadhatja) el Grimm az ötletet

Ahhoz, hogy Grimm elfogadja a játékos megoldását (ötletét), a megoldás az alábbi 
kritériumoknak kell megfeleljen: (Grimm szigorúságát a Játékvezetőre bízzuk :-) )

- A felhasznált eszköz jól illik a történetbe, és tényleg kulcsszerepet játszik a megoldásban.
- Az ötlet valóban jó megoldást ad a fejezet leírásában ecsetelt problémákra.
- Az ötlet “reális”, egy meséhez képest (azaz nem orbitális marhaság).

Megjegyzés: a Játékosnak el kell fogadnia Grimm döntését, nem szállhat vitába vele.

Az ötletelés sorrendisége 

Miután Grimm felolvassa az “1.Fejezet” szakaszt a Mese leírásából, a Játékosok tetszőleges 
sorrendben, jelentkezés alapján követik egymást. Grimm választ a jelentkezők közül, aki 
előadja ötletét (és választ hozzá eszközt). Ha senki nem jelentkezik, Grimm jelöl valakit a 
még hátralévők közül. Ha ennek a Játékosnak semmilyen ötlete nincs, akkor Grimm ad neki 
egyet a még meglévő tárgyakból (ez a tárgy “elhasználódik”), lúdtollat persze nem kap. Ha
már mindenkire sor került (és így mindenki felhasznált egy eszközt), következik a 2. fejezet.

A 2. és 3. fejezet

Teljesen úgy zajlik, mint ahogy az 1. fejezet történt. A különbség csupán annyi, hogy kettő 
(2. fejezet) illetve három (3. fejezet) lúdtoll jelzőt kap, akinek az ötletét Grimm elfogadja. Ja,
és persze egyre kevesebb eszközből lehet válogatni..

A két döntőbe jutott Játékos kiválasztása az epilógushoz

A harmadik fejezet után mindenki összeszámolja a megszerzett lúdtoll jelzőit. A két legtöbb
lúdtoll jelzőt gyűjtött Játékos jut tovább, és kap lehetőséget arra, hogy befejezze Grimm
meséjét, az epilógus megírásával. Egyenlőség esetén az eszközkártyákon levő csillagok
(összesített) száma dönt. Figyelem, csak az az eszköz számít, amin lúdtoll jelző van (azaz
amit “elfogadott” fejezetben használtunk)! Ha még mindig holtverseny lenne, Grimm szub-
jektíven választ közülük az eddigi összteljesítményük alapján.

Ezután Grimm felolvassa az “Epilógus” szakaszt a Mese leírásából.

Epilógus 

Még kettő darab eszközkártya maradt az asztalon.. Miután Grimm felolvassa az epilógus
leírását, kiderül belőle, hogy az író hogyan, milyen csattanóval kívánja befejezni a mesét. A
két versenyben maradt Játékos közül az kezd, aki az író bal kezétől számítva messzebb ül.
Grimm elindítja a homokórát, innentől a Játékosnak 30 másodperce van, hogy frappáns
befejezést találjon a meséhez, ráadásul mindkét megmaradt eszközt erősen ajánlott 
felhasználnia (itt ez most nem kötelező, de nagyon ajánlott, lásd a győzelem kritériumait).

Ha az első Játékos befejezte a történetét, a másik Játékoson van a sor. Ő is 30 másod-
percet kap, és ugyan eddig gondolkodhatott a megoldáson (ennyi előnye van az előző 
Játékoshoz képest), ugyanakkor az eszközöket, amiket neki is ajánlott felhasználnia, nem
használhatja ugyanolyan módon, ahogy az előző Játékos tette.

A kör végén Grimm kihirdeti a győztest; ő, azaz a Játékos által megformált karakter
lesz a főhőse az új Meséjének! A győztest a következő szempontok alapján választja:

- A két megmaradt eszközt a Játékos felhasználta, és az jól illik a megoldásba.
- A befejezés jó megoldást ad az epilógusban szereplő csattanóra.
- A befejezés találó, és következetes a Mese eddigi történetéhez.

Megjegyzés: ha az egyik Játékos kevesebb eszközt használ fel, mint a másik, akkor a másik
Játékos automatikusan nyer.

Lásd a 14. oldalon.

Ebben a variációban a Játékosok egy (közös) Mesén dolgoznak. A fejezetek alatt bárki
bármikor hozzászólhat, akár többször is egy fejezet alatt, és szőheti tovább a Mesét,
részben alapozva arra, amit az előző Játékosok mondtak/tettek. Ezzel együtt fejezetenként
minden Játékos csak egy eszközt használhat (és kell használjon) ügyesen, a Mesét építve,
hogy kivívja Grimm lúdtollait. Ha mindenki felhasznált egy eszközt, a fejezet végetér. Az
egyéb szabályok és az epilógus menete változatlan.

Ebben a verzióban Grimm szóban értékeli, kommentálja ugyan a Játékosok ötleteit, de nem 
oszt érte lúdtoll jelzőt. Így az epilógusban is mindenki részt vehet. A játék végén Grimm nem 
hirdet győztest. 

Gyere a weboldalunkra (www.libellud.com), ahol a download szekcióban további új Meséket 
fogsz majd találni. Úgy érzed, hogy egy író veszett el benned? Nagyon örülnénk, ha Te is 
megosztanád velünk a saját történeteidet, mi pedig közzétesszük azt, hogy mások is 
élvezhessék. 

Michel és Monique Bonnessée, Vincent Moirin, Paul Neveur, Jérémy Guetté, Maxime Biessy,
Florent Toscano, Vincent Bidault, Bony, Fred Coussay, Benoit Forget, Andy, Docteur Mops,
Claudine Roubira-Hill, Yohan Bouffandeau, a ludothèque 1,2,3 Soleil ludotheque in 
Montreuil, és mindenkinek, aki segített a tesztelésben.

Magyar fordítás: kanaizol. Köszönöm Dundának a segítséget a szerkesztésben!

További meséket itt találsz: http://w3.enternet.hu/kanaizol/Fabula.html

Ötletelés - példák 

Kooperatív variáció

Még több Mesét szeretnél?

Köszönetnyilvánítás
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Prológus. Nos, kedves kis képzelt barátaim, lássuk, miből élünk! Érzem, 
hogy az ihlet újra itt kering, érlelődik bennem egy új mese, amely valahogy 
így kezdődik: Réges-régen, a nagy hegyek közt volt egy kicsi város, amelynek
lakóit egy csapat hatalmas hóember tartotta állandó rettegésben. A település
bölcse, egy nagyon idős ember, aki csak nagyritkán szólalt meg (de akkor arra
mindenki figyelt), hosszú némaságát megtörve beszélni kezdett: “Különös, de
a hóemberek apró vezetője nagyon emlékeztet engem egy kisfiúra, akit még
gyermekkoromban ismertem. Lehetséges, hogy még azóta sem nőtt volna fel?
Már akkoriban is állandóan terrorizálta a többi gyereket. Ha ő az, alighanem
most a város uralmára tör.” A polgármester erre egy csapat önként jelentkezővel
elindult, hogy a hóemberek nyomait követve megkeresse a botcsinálta 
varázsló rejtekhelyét.

1.Fejezet. Hmm, kezdetnek egész jó lesz! Nos, kedves kis képzelt 
barátaim, már körvonalazódik is az első fejezet: Meséljétek el nekem, hogyan
heccelnétek fel a kis varázslót, hogy megtörjétek azt a bűbájt, amivel 
mozgatja és irányítja a hóembereket. A mesém a ti kezetekben van!

2.Fejezet. Köszönöm az ötleteket, hála nektek, nagyszerű folytatás jutott az
eszembe: Miután sikerült a hóemberek hordáját megállítani,a kis varázsló így

szólt, és közben nagyon mérgesen nézett: “Már vagy hatvan éve dol-
gozom e bűbáj tökéletesítésén. Hát nincs benned semmi tisztelet?”
A bölcsnek igaza volt: ez a kölyök tényleg nem nőtt fel! A második 
fejezetben próbáljatok meg rájönni az örök fiatalságának titkára.

3.Fejezet. Nagyszerű munka volt, barátaim! Hála nektek, a 
varázsló megvallotta, hogy még soha nem érzett félelmet!

Emiatt nem tudott felnőni! A szülei, akik azt hitték, a 
gyermekük meg van átkozva, féltek tőle, és elhagyták. Ettől  
a naptól kezdve a kölyök elhatározta, hogy bosszút áll a 
világon, és másokat fog ijesztgetni. Úgy gondolom, eljött 
az idő, hogy segítsünk ezen a szerencsétlen gyermeken,és 
tanítsuk meg félni! Ha sikerül, végre fel fog tudni nőni, 

ahogyan mindenki más. Nosza, írjuk meg a fejezetet!

   Epilógus. Nos, eddig nagyon sok szép gondolatot sikerült a 
meséhez fűznötök. Már csak egy frappáns befejezés hiányzik. Szinte 
hihetetlen, de a varázsló kölyöknek pont az én mesémben sike-    
rült életében először félelmet éreznie. Micsoda megkönnyebbülés 
ez mindannyiunknak! Máris egy kedves suhanccá változott. Igen 
ám, de nem nagyon akaródzik neki visszajönnie velünk a 
városba, miután oly sokáig élt egyedül. Mihez is kezdene ott 
magával? Amelyikőtök kitalálja, milyen foglalkozás tehetné őt 
a legboldogabb városlakóvá, az lesz az új mese főhőse! 

Prológus. Nos, kedves kis képzelt barátaim, lássuk, miből élünk! Érzem, 
hogy az ihlet újra itt kering, érlelődik bennem egy új mese, amely valahogy így 
kezdődik: Réges-régen élt egy király, aki egyszer hírét vette egy rejtélyes kis 
városnak, amely a királyság egyik térképén sem szerepelt. Miután nem bírta 
elviselni, hogy bárki is a hatalmán kívülre kerülhessen, sürgősen összehívta 
legjobb embereit, és elküldte őket az ország négy égtája felé. A követeket azzal 
bízta meg, hogy ha megtalálják a titkos városkát, vizsgálják meg alaposan, és 
hozzák el a vezetőjét a kastélyba, mert a király ki akarja faggatni, és csatlósai 
közé kívánja sorakoztatni - ha kell, akár erővel is. Így aztán egy hosszú 
és nehézkes út végén a felkelő nap első sugarainak fényében egy csapat repülő 
követ észrevett egy aprócska várost, amely mintha teljesen belesimult volna a 
sivatag közepébe. Már csak egy karnyújtásnyira voltak céljuktól..

1.Fejezet. Hmm, kezdetnek egész jó lesz! Nos, kedves kis képzelt bará-
taim, már körvonalazódik is az első fejezet: Meséljétek el nekem, hogyan 
landolnátok a város közepén anélkül, hogy felhívnátok magatokra a városlakók 
figyelmét. A mesém a ti kezetekben van!

2.Fejezet. Köszönöm az ötleteket, hála nektek, nagyszerű folytatás jutott 
az eszembe: A városlakók, úgy tűnik, igazán tudnak élni: minden héten szerveznek 
egy bulit, ahol élvezik egymás társaságát, és nevetnek, táncolnak vagy játszanak 
együtt. Épp egy ilyenbe sikerült csöppennetek! A második fejezetben mutassá-
tok meg, hogyan nyűgöznétek le őket, és férkőznétek a bizalmukba valamilyen 
rövid, de ütős történettel.

3.Fejezet. Nagyszerű munka volt, barátaim! Az ittenieknek, úgy tűnik, sikerült 
valami elképesztő harmóniát találniuk a munka és a szórakozás között. Még 
ennél is meglepőbb, hogy képesek egymást tisztelni anélkül, hogy fegyveres 
karhatalom vigyázná a rendet. Úgy gondolom, most már ideje a küldetésre 
koncentrálni, és megtalálni közülük a város vezetőjét. Node hogyan állnátok 
ennek neki, ha minden ember ugyanolyan egyszínű fehér tógát visel? Nosza, 
írjuk meg a fejezetet!

Epilógus. Nos, eddig nagyon sok szép gondolatot sikerült a meséhez fűznötök. 
Már csak egy frappáns befejezés hiányzik.  Nem hiszem, hogy bárkit meglepne, ha 
azt mondanám, hogy senkinek sem sikerült a város vezetőjét megtalálnia. Azon egyszerű 
okból kifolyólag, hogy nincs is ilyen. Itt mindenki minden pillanatban saját magáért 
és mindenki másért is felelős. Az itteniek az idegenekben is vakon megbíznak, ezt 
ők így magyarázzák: “Ez a város az idők kezdete óta létezik. A királyság lakói közül, 
akik nem találják máshol a helyüket, előbb-utóbb mind ránktalálnak, és velünk él-
nek csendesen tovább. Ezért volt és marad is mindig ez a hely a nyugalom szigete, 
távol a király térképészeinek bejegyzéseitől.” Aki a legjobb befejezést találja ki a 
meséhez, tudatában annak, hogy a király eredetileg miért is küldte ide, az lesz 
az új mese főhőse!

A hóemberek Szabad, mint a madár
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Prológus. Nos, kedves kis képzelt barátaim, lássuk, miből élünk! Érzem, hogy 
az ihlet újra itt kering, érlelődik bennem egy új mese, amely valahogy így 
kezdődik: Réges-régen, egy nagy királyságban, egy nap nem kelt fel a Nap. 
Sem másnap, sem harmadnap. A király tüstént hívatta a minisztereit, de egy 
sem tudott rájönni a különös jelenség okára. Még a legnagyobb bölcsek is 
tanácstalanul ingatták a fejüket. A király irgalmatlan dühbe gurult, mert attól 
félt, az emberek fellázadnak ellene és a tehetetlensége ellen. Amikor a mérge 
kissé alábbhagyott, elhatározta, hogy visszavonul valahová gondolkodni. 
Bezárta magát a kastély legeldugottabb helyére: egy öreg könyvtárba, aminek 
a létezését is a legtöbben elfelejtették. Ezen a helyen még az idő is megállt. 
Csak az öreg könyvtáros sertepertélt itt, aki, noha meglepődött a váratlan 
látogatáson, figyelmesen meghallgatta a királyt. Mi több, eszébe is jutott egy 
kézirat, amin olvasott már hasonlót: sok száz évvel ezelőtt ugyanez történt meg 
valahol, és az akkori bölcsek találtak is megoldást a rejtélyre. Sajnos azonban 
az öreg könyvtárosnak fogalma sem volt, hol látta ezt a kéziratot a temérdek 
sok könyv között. A király ezért hívatott néhány embert, hogy legyenek a 
könyvtáros segítségére. 

1.Fejezet. Hmm, kezdetnek egész jó lesz! Nos, kedves kis képzelt bará-
taim, már körvonalazódik is az első fejezet: Meséljétek el nekem, hogyan 
segítenétek az öreg könyvtárosnak megtalálni a rendkívül fontos kéziratot. Ne 
feledjétek, a királyság sorsa függ tőle! A mesém a ti kezetekben van! 

2.Fejezet. Köszönöm az ötleteket, hála nektek, nagyszerű folytatás jutott 
az eszembe: A fáradságos keresés végén, miután az összes polcot tüzetesen átnéztétek, 
sikerült megtalálni a kéziratot! A szöveg egy különös szertartást említ meg, amihez 
Alozoria kell. Vagyis kellene, de mi a csuda lehet ez? A második fejezetben ezt 
találjátok ki, és azt is, hogyan szerzitek meg a fejezet végére.

3.Fejezet. Nagyszerű munka volt, barátaim! Megvan a legfontosabb hozzávaló! 
Már csak meg kell ülni a szertartást. Kíváncsi lennék, ezt hogyan csinálnátok. 
Nosza, írjuk meg a fejezetet!

Epilógus. Nos, eddig nagyon sok szép gondolatot sikerült a meséhez fűznötök. 
Már csak egy frappáns befejezés hiányzik. Ó, ezek a pajkos istenek! Időnként 
azzal szórakoztatják magukat, hogy bennünket, embereket ijesztgetnek. Az 
tuti, hogy a szeánszotokon betegre röhögték magukat, de úgy tűnik, még 
mindig vonakodnak nektek visszaadni a Napot. Amelyikteknek sikerül 
őket jobb belátásra bírni, az lesz az új mese főhőse!

Prológus. Nos, kedves kis képzelt barátaim, lássuk, miből élünk! Érzem, hogy 
az ihlet újra itt kering, érlelődik bennem egy új mese, amely valahogy 
így kezdődik: Réges-régen történt, egy vidéki kisvárosban, ahova eljött a 
király hírnöke, és a következőt hirdette ki: “Közhírré tétetik! Egy ismeretlen 
kór ütötte fel a fejét a királyságban! Akit megfertőz, kerge bolondként 
rohangál össze-vissza, miközben zagyva nyelven érthetetlen szavakat kiabál. 
Ezután mély álomba zuhan, és soha többé nem ébred fel. A király legjobb felcserei 
mindent megpróbáltak, hogy megállítsák a különös betegség tovaterjedését, de 
eddig minden igyekezetük hiábavalónak bizonyult.” Miután a hírnök továbbállt 
a következő falu felé, egy csapat kalandvágyó fiatal összegyűlt a főtéren, és 
elhatározták, hogy megfejtik a betegség titkát, és megállítják a kórt.

1.Fejezet. Hmm, kezdetnek egész jó lesz! Nos, kedves kis képzelt bará-
taim, már körvonalazódik is az első fejezet: Meséljétek el nekem, 
hogyan kezdenétek neki a betegség eredetének felkutatásához, anélkül, hogy 
mindjárt meg is fertőződnétek vele. A mesém a ti kezetekben van!

2.Fejezet. Köszönöm az ötleteket, hála nektek, nagyszerű folytatás jutott 
az eszembe: Egy ijesztő nagy sötét felhő közeledik a város fölé. Hátha ez a 
felhő minden baj okozója? A második fejezetben találjátok ki, hogyan men-
tenétek meg a városka lakóit a fenyegető veszélytől!

3.Fejezet. Nagyszerű munka volt, barátaim! A városlakók megme-    
nekültek. Közben megtudtátok, hogy az első ilyen felhő a főváros 
fölött jelent meg, egy karnyújtásnyira a királyi palotától. Azt 
hiszem, minél gyorsabban el kellene jutnotok oda, a fertőzés 
középpontjába. Ott majd megleshetitek a felhők keletkezé-    
sének titkát is. Hogyan juttok oda? Nosza, írjuk meg a fejezetet!

Epilógus. Nos, eddig nagyon sok szép gondolatot si-    
került a meséhez fűznötök. Már csak egy frappáns be-    
fejezés hiányzik. Miután sikeresen eljutottatok a lakat-   
lanná vált fővárosba, mindjárt észrevesztek egy félig 
romba dőlt alkímista labort, amiből még mindig keser-    
nyés szagú,fekete füst szállingózik. Belépve pedig meg-
találjátok a királyt, aki emígyen kesereg a romok között: 
“Basszus, kellett nekem egyedül nekiállnom szerelmi bájitalt 
kotyvasztani. Látjátok, mi lett belőle? Ez az egész az én hi-
bám!” Nos,akinek a legjobb ötlete támad arra, hogyan tudnánk 
helyrehozni a király baklövését, az lesz az új mese főhőse!

A könyvtár Holt-kór
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Prológus. Nos, kedves kis képzelt barátaim, lássuk, miből élünk! Érzem, hogy 
az ihlet újra itt kering, érlelődik bennem egy új mese, amely valahogy 
így kezdődik: Réges-régen, a királyság egyik kis városa körüli sűrű erdő 
közepén minden telihold éjszakáján sötét, mágikus szertartás vette kezdetét. 
Azt beszélték, hogy ezen a titkos helyen egy hatalmas varázsló tanítja okkult 
praktikákra az embereket. Hónapról hónapra egyre több érdeklődőt vonzott 
oda, akiknek az örök élet ajándékát ígérte, ha a mágikus maszkját viselik. A 
kisváros napról napra elnéptelenedett, a polgármester nagy bánatára, aki két-
ségbeesésében elhatározta, hogy elhívja öreg cimboráit, akikben maximálisan 
megbízott, hogy segítsenek neki a rejtélyes varázsló titkát felfedni!

1.Fejezet. Hmm, kezdetnek egész jó lesz! Nos, kedves kis képzelt bará-
taim, már körvonalazódik is az első fejezet: Meséljétek el nekem, hogy miután 
megtaláljuk a titkos szertartás helyszínét, hogyan próbálnátok feltűnés nélkül 
elvegyülni a résztvevők között. Le ne bukjatok! A mesém a ti kezetekben van!

2.Fejezet. Köszönöm az ötleteket, hála nektek, nagyszerű folytatás jutott az
eszembe: Sajnos egyikőtöknek nem sikerült elvegyülnie, az egyik őr kiszúrta, 
hogy nem odavaló. A második fejezetben segítsetek neki meglépni ebből a 
kínos szituációból.

3.Fejezet. Nagyszerű munka volt, barátaim! Most pedig azt kellene kitalálni, 
hogyan tudnátok elcsalni a varázslót egy félreeső helyre, ahol majd meg-

próbáljuk levenni róla a maszkot,és ezáltal talán felfedjük a titkát. Nos, 
hogyan tudnátok elcsalogatni? Nosza, írjuk meg a fejezetet!

Epilógus. Nos, eddig nagyon sok szép gondolatot sikerült a me-
séhez fűznötök. Már csak egy frappáns befejezés hiányzik. Talán meg-
lepődtök, kedves barátaim, de a maszk mögött maga a herceg rejtő-   

zött. A maszkot egy gonosz boszorkánytól kapta, aki elhitette 
vele, hogy amíg viseli, nem fog félni az alattvalóitól. 
(Bármilyen meglepő, eddig ez komoly gondot okozott a her-
cegnek.) Valójában azonban a maszk korlátlan hatalommal 
rendelkezett a viselője felett. A boszorkány akart vele bosszút

állni a királyon, aki száműzte őt évekkel ezelőtt. Gonosz 
tervéhez a király fiát, azaz a herceget használta fel, 
hogy általa káoszt kreáljon a királyságban. Akinek 

sikerül meggyőzni a herceget arról, hogy nem 
kell a buta maszk a félelmei legyőzéséhez, 

az lesz az új mese főhőse!

Prológus. Nos, kedves kis képzelt barátaim, lássuk, miből élünk! Érzem, hogy 
az ihlet újra itt kering, érlelődik bennem egy új mese, amely valahogy 
így kezdődik: Réges-régen, a Szöcskék Királynője hatalmas partit rendezett 
a fény és növény palotájában a tavasz visszatértének örömére. Mindenkit 
meghívott, aki csak a közelben lakott, a kabóca muzsikusoktól a varázslatos 
skarabeuszokig, a katicabogaraktól a hangyákig az összes szőrös, mászkáló 
izét. Talán csak azokat a két lábon járó lényeket nem, akik a kicsit feljebb 
lévő gombavárosban laktak. De a parti előtti napon katasztrófa történt: egy 
óriás, akihez hasonlót évek óta nem láttak,  hatalmas lábaival összetaposta a 
kertet, ahol az ünnepség lett volna. És ez még nem minden: valahányszor, 
amikor úgy tűnt, hogy végre elmegy, újra és újra visszatért, fel-alá járkált, és 
még a döbbenten bámuló partira készülőkre is majdnem rálépett. Szerencsére 
egy kis méhecske talált néhány arra járó hőst, akik a hír hallatán sietősen a 
királynő és a többi rovarféle segítségére siettek. 

1.Fejezet. Hmm, kezdetnek egész jó lesz! Nos, kedves kis képzelt 
barátaim, már körvonalazódik is az első fejezet: Meséljétek el nekem, hogyan 
bírnátok rá az óriást, hogy hagyja el a kertet. A mesém a ti kezetekben van!

2.Fejezet. Köszönöm az ötleteket, hála nektek, nagyszerű folytatás jutott 
az eszembe: Az óriás ugyan arrébb ment egy kicsit, de most meg elkezdte 
tépkedni a királynő gyönyörű virágait! A második fejezetben mentsétek meg 
az ártatlan palántákat ettől a mindenre elszánt pusztító betolakodótól! 

3.Fejezet. Nagyszerű munka volt, barátaim! De még nincs vége az 
ijedelmeknek: Az óriás most meg elrabolta a királynő legidősebb lányát! 
Csak ül egy sziklán, hatalmas ujjai között fogva tartja a szerencsétlent, 
és nagy szemeivel bámulja őt! Legjobb lenne, ha máris a kiszabadítására 
indulnátok! Nosza, írjuk meg a fejezetet!

Epilógus. Nos, eddig nagyon sok szép gondolatot sikerült a meséhez 
fűznötök. Már csak egy frappáns befejezés hiányzik. Lehetséges, hogy ez az 
óriás csak egy egyszerű pasi? Aki nem is akarta összetaposni a királynő 
kertjét, és meggyalázni a virágait, hanem csak mivel az első randevúra 
készült, gondolt egyet, és a kedvesét egy csokor virággal akarta 
meglepni? Aki el tudná terelni a pasi figyelmét, hogy ne okozzon több 
kárt, amíg az imádott nő meg nem érkezik, az lesz az új mese főhőse!

A ceremónia Kerti parti
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Prológus. Nos, kedves kis képzelt barátaim, lássuk, miből élünk! Érzem, hogy 
az ihlet újra itt kering, érlelődik bennem egy új mese, amely valahogy így 
kezdődik: Réges-régen, felépült egy gyár-város, ami úgy nézett ki, mint egy 
hatalmas mechanikus doboz. A lakói oly régóta dolgoztak és éltek már benne, 
hogy nem is nagyon emlékeztek rá, milyen is az élet odakint. Igazából már 
meg sem próbálták elképzelni, hogy bármi is lehet egyáltalán odakint. Egyik 
nap új főnököt kaptak. Attól a naptól kezdve ez a kegyetlen és kapzsi kisember 
folyamatosan csesztette a lakókat, kicsit és nagyot egyaránt, hogy többet és 
többet dolgozzanak. “Siessünk, siessünk” - ismételgette folyamatosan. “Most 
legyen kész, nem érünk rá jövő évig” - meg ilyenek. Halálosan kifáradva ettől 
a pokoli tempótól, az utcácskákon a lakók úgy jártak, mint a robotok, 
gépiesen ismételgetve ugyanazokat a mozdulatokat, nap mint nap. De egyik 
este egy pár ember, akik ugyanabban a műhelyben dolgoztak, úgy döntöttek, 
ez így nem mehet tovább. Szerszámaikat szerteszét dobálva elhatározták, 
hogy megkeresik a főnököt, és beszélnek vele.

1.Fejezet. Hmm, kezdetnek egész jó lesz! Nos, kedves kis képzelt 
barátaim, már körvonalazódik is az első fejezet: Meséljétek el nekem, hogyan 
szelídítenétek meg ezt az aljas kisembert, hogy legyen kicsit kedvesebb a 
többiekkel. A mesém a ti kezetekben van!

2.Fejezet. Köszönöm az ötleteket, hála nektek, nagyszerű folytatás jutott 
az eszembe: A főnök elkotyogta nektek, hogy egy nagyon fontos esemény 
van készülőben, amely holnap éjszaka kell megtörténjen a gyár egy titkos 
pontján. Azért sürgetett mindenkit munkára, hogy addigra minden a helyére
kerüljön. A második fejezetben meséljétek el, hogyan fogjátok ezt a titkos
helyet megtalálni, ha semmilyen térképetek nincs róla!

3.Fejezet. Nagyszerű munka volt, barátaim! Most pedig arra kellene rájönnötök,
mi is fog itt holnap történni. Felülről nézve körülbelül így néz ki a hely, ahol
most vagytok: egy szobában álltok, aminek egyik falán egy hatalmas, az egész
falat beborító, kinyithatatlan zsalu van. De vajon mi lehet a zsalu mögött?
Nosza, írjuk meg a fejezetet!

Epilógus. Nos, eddig nagyon sok szép gondolatot sikerült a meséhez 
fűznötök. Már csak egy frappáns befejezés hiányzik. Kezdettől fogva úgy
nézett ki ez a gyár, mint egy óriás szobájában lévő hatalmas kakukkosóra. Az
új főnök azt akarta, hogy most az egyszer az éjféli harangjáték időben
kezdődjön el. Segíteni kéne neki motiválni a többieket, hogy tényleg fejezzék
be időre a munkát. Akinek ez sikerül, az lesz az új mese főhőse!

Prológus. Nos, kedves kis képzelt barátaim, lássuk, miből élünk! Érzem, hogy az 
ihlet újra itt kering, érlelődik bennem egy új mese, amely valahogy így kezdődik: 
Réges-régen, a király nagy boldogságára, a királynő egy fiúgyermeknek adott 
életet. A kis királyfit annyira elkényeztették ajándékokkal, hogy ötéves korára 
dugig lett a szobája a hihetetlen mennyiségű játéktól. Ezzel együtt a gyermek 
boldogtalan volt, mert minden kiváltsága ellenére nem volt egy barátja sem. 
Ráadásul minden éjjel ugyanaz a rémálom gyötörte. Ebben a szörnyű álomban 
játékmackóvá változott. A mackó egyedül fekszik a szobában a koromsötét-
ben, és körülötte furcsa zajok hallatszanak. Egyszer mintha valaki a torkát 
köszörülné, máskor meg mintha tördelne valamit. Azután fények gyúlnak, és 
látja, hogy rémisztő arcú babák mászva közelednek felé, mintha a szívét 
akarnák kitépni. Ilyenkor a kis királyfi mindig felébredt, izzadtan és zihálva, 
és utána sokáig nem tudott visszaaludni. Egyik este elhatározta, hogy lefekvés 
előtt odakészíti kedvenc játékait az ágyába maga mellé: a kis játékmackót, és 
néhány másik kedvencét, akiket a keresztanyjától kapott régebben. “Így talán” 
- gondolta -, “ha ismét rémálmom lenne, a barátaim megvédelmeznek majd.” 
És ismét, ahogy sikerült elaludnia, ugyanaz a rémálom kezdődött...

1.Fejezet. Hmm, kezdetnek egész jó lesz! Nos, kedves kis képzelt 
barátaim, már körvonalazódik is az első fejezet: Meséljétek el nekem, hogyan 
segítenétek a “mackó-királyfinak” kiűzni a gonosz babákat a szobából!

2.Fejezet. Köszönöm az ötleteket, hála nektek, nagyszerű folytatás 
jutott az eszembe: Sajnos a babák vezetője hajthatatlan maradt, pa-
rancsára a többiek elkaptak, összekötöztek, és fellógattak téged a 
mennyezetre. A második fejezetben meséljétek el, hogyan szaba-    
dítanátok ki magatokat ebből a felettébb felemelő helyzetből!

3.Fejezet. Nagyszerű munka volt, barátaim! Most pedig jobb 
lenne elkísérni a “mackó-királyfit” a szülei hálószobájába. Mellettük 
biztosan megnyugodna. Node hogyan, hiszen koromsötét van, 
a kastély pedig olyan hatalmas és zegzugos... Nosza, írjuk meg 
a fejezetet!

Epilógus. Nos, eddig nagyon sok szép gondolatot sike-    
rült a meséhez fűznötök. Már csak egy frappáns befejezés 
hiányzik. Én úgy látom, a királyfi végtelen magánya a 
rémálmok és minden baj okozója. Azt gondolom, akinek 
először sikerül elnyernie a bizalmát, és a királyfi első igazi 
barátjává válik, az lesz az új mese főhőse!

Munkaidő A játékok
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Prológus. Nos, kedves kis képzelt barátaim, lássuk, miből élünk! Érzem, hogy az 
ihlet újra itt kering, érlelődik bennem egy új mese, amely valahogy így kezdődik: 
Réges-régen, a király legkisebbik lánya éjjelenként arra a furcsa érzésre 
ébredt, hogy valaki figyeli őt álmában. Mivel azonban senki nem volt 
mellette, azt hitte, csak rosszat álmodott, és rendre visszaaludt. Egyik éjjel 
azonban, amikor az álom késlekedett reátalálni, a királylány észrevett egy 
árnyalakot, aki az ágyához settenkedett, és föléhajolt. A királylány ijedtében 
sikoltott volna, de a titokzatos látogató már el is futott. És bár megijedt tőle, 
a kíváncsisága legyőzte a félelmét, így kipattant az ágyából, és az ismeretlen 
árny után indult. Végigkövette őt a kihalt folyosókon, át az egész kastélyon, 
és végül látta, hogy az árnyalak eltűnik a padlásajtó mögött. Megpróbált utá-
namenni, de az ajtó zárva volt. Következő éjszaka ismét követte az árnyat, ám 
ez alkalommal a barátaival együtt. Az ajtó most nyitva volt, a padláson pedig 
egy különös tükröt találtak, amiben egy távoli nap hívogató sugarai csillogtak. 

1.Fejezet. Hmm, kezdetnek egész jó lesz! Nos, kedves kis képzelt barátaim, 
már körvonalazódik is az első fejezet: Meséljétek el nekem, hogyan bukkan-
nátok a titokzatos árnyalak nyomára, aki e pillanatban a tükör túloldalán, egy 
ismeretlen világban van. A mesém a ti kezetekben van!

2.Fejezet. Köszönöm az ötleteket, hála nektek, nagyszerű 
folytatás jutott az eszembe: Miután alaposan bebarangoltátok a tükrön 
túli különös világot, egy hatalmas gomba-palotához értek. Sajnos 
az őrök nem akarnak beengedni benneteket. A második fejezetben 
meséljétek el, hogy játszanátok ki éberségüket, és slisszannátok be!

3.Fejezet. Nagyszerű munka volt, barátaim! Most, hogy sikerült be-
jutnotok, ideje körülnézni. Hogyan fogjátok megtalálni 
az ismeretlen árnyalakot ebben a gigantikus gomba-   

palotában? Nosza, írjuk meg a fejezetet!

Epilógus. Nos, eddig nagyon sok szép gondolatot sikerült a
meséhez fűznötök. Már csak egy frappáns befejezés hiányzik. Végül 
sikerült megtalálnotok a titokzatos betolakodót. Képzeljétek, nem

más volt ő, mint a királyfi a szomszédos királyságból. Amióta 
először megpillantotta a királylányt, azóta nem tudta kiverni 
a fejéből egyetlen percre sem gyönyörű arcát. Sajnos azonban 
túl szégyenlős volt ahhoz, hogy szerelmet valljon, ehelyett ál-   
mában kezdte figyelgetni egy mágikus tükör segítségével, amivel 
át tudott járni a két ország között. Aki segít neki, hogy sike-   
rüljön megvallania szerelmét, és elnyerje a királylány kegyeit, 
az lesz az új mese főhőse!

Prológus. Nos, kedves kis képzelt barátaim, lássuk, miből élünk! Érzem, hogy az 
ihlet újra itt kering, érlelődik bennem egy új mese, amely valahogy így kezdődik: 
Réges-régen, egy öreg, elszigetelt toronyban élt egy káprázatos tudást bir-
tokló varázsló, hűséges szolgájával, egy öreg szerzetessel együtt. Sok-sok éve 
már, talán egy évszázada is van, hogy véres háborúk dúltak ezen a 
környéken. A legendák szerint a varázsló azóta sem hagyta el a tornyot, mi 
több, valószínűleg úgy hitte, a háború azóta is zajlik odakünn. Közben a 
helybéli fejedelem lakodalomra készült; egy fiatal, messziről jött királylányt 
akart feleségül venni. A menyasszony családja is, az arával együtt, folyama-    
tos tudásra szomjazó, bölcs emberek kompániájából állt, ezért a fejedelem 
elhatározta, hogy meghívja a nagytudású varázslót az esküvőre, hogy legyen 
az ara tanúja. Sajnos azonban a varázslóért küldött szolgák mind sikertelenül 
jártak, nem tudták őt előcsalogatni rejtekéből. Szerencsére ekkor arra járt egy 
csapatnyi, számos megpróbáltatáson megedzett kalandor, akik elhatározták, 
hogy segítenek a fejedelemnek. Ha jól látom, már ott is állnak a sötét torony 
ajtajánál, és éppen az öreg szerzetest kérik, hogy kísérje őket a varázslóhoz.

1.Fejezet. Hmm, kezdetnek egész jó lesz! Nos, kedves kis képzelt 
barátaim, már körvonalazódik is az első fejezet: Meséljétek el nekem, hogyan 
próbálnátok meggyőzni a szerzetest, aki nem igazán rajong az ötletért, hogy 
vezessen benneteket gazdája színe elé. A mesém a ti kezetekben van!

2.Fejezet. Köszönöm az ötleteket, hála nektek, nagyszerű folytatás jutott 
az eszembe: A szerzetes végül felvezetett benneteket a torony tetejébe. Ám 
amint beléptetek a toronyszobába, az ajtó bezáródott mögöttetek! A második 
fejezetben meséljétek el, hogyan szabadulnátok ki innen!

3.Fejezet. Nagyszerű munka volt, barátaim! Most pedig meg kellene végre 
keresni a varázslót. Hmm, hátha van itt valahol egy titkos átjáró, ami odavezetne 
hozzá.. Node hogyan találjátok meg a bejáratát? Nosza, írjuk meg a fejezetet!

Epilógus. Nos, eddig nagyon sok szép gondolatot sikerült a meséhez fűznötök. 
Már csak egy frappáns befejezés hiányzik. A titkos átjáró egy sötét szobába 
vezetett, ahol sűrű mágikus füst gomolygott. A szobában ott volt a szerzetes, 
aki nagyon meglepődött a jöttötökön. Lehetséges, hogy a szerzetes azonos 
lenne a hőn keresett varázslóval? Ez megmagyarázná, miért nem sikerült ed-
dig senkinek megtalálnia őt, saját toronyházában sem. Aki megfejti e kettős 
élet titkát, és egyben megmenti ezzel a fejedelem esküvőjét, az lesz az új mese 
főhőse!

A mágikus tükör A varázsló
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Prológus. Nos, kedves kis képzelt barátaim, lássuk, miből élünk! Érzem, hogy az 
ihlet újra itt kering, érlelődik bennem egy új mese, amely valahogy így kezdődik: 
Réges-régen, egy távoli országban, ahol a földek gazdagon ontották a búzát, 
kukoricát és más gabonákat, békés parasztok gazdálkodtak. De sajnos a békeidők 
nem tartanak soká: egy nyári estén sárkány-szerű, ijesztő szörnyek serege lepte 
el a vidék borostyánsárga egét. A semmiből tűntek elő, lecsaptak a legelőkre, 
és szanaszét kergették a békésen legelésző jószágokat. Szinte semmi idő alatt 
az egykoron gazdag tartomány kietlen, lakatlan tarlóvá változott. Az ország 
uralkodója ekkor összegyűjtött néhány bátor önkéntest, akik szembeszálltak a 
veszéllyel, és vállalták, hogy kiűzik a betolakodókat, hogy a száműzött lakók 
visszatérhessenek szeretett otthonaikba. A kis csapat elindulván, hamarosan 
eljutott egy hegy aljához, aminek a tetején egy öreg malom állt. Fölötte pedig 
ott köröztek a gonosz szörnyetegek...

1.Fejezet. Hmm, kezdetnek egész jó lesz! Nos, kedves kis képzelt 
barátaim, már körvonalazódik is az első fejezet: Meséljétek el nekem, hogyan 
közelítenétek meg a malmot anélkül, hogy a repülő szörnyek észrevennének 
és megtámadnának benneteket. A mesém a ti kezetekben van!

2.Fejezet. Köszönöm az ötleteket, hála nektek, nagyszerű folytatás jutott az 
eszembe: Amikor beléptetek a malomba, legnagyobb meglepetésetekre egy 
automata hangja szólalt meg: “Idegenek, ahhoz, hogy feljussatok a fölső szintre, 
előbb működésbe kell hoznotok a mechanikát, ami megalkotja a lépcsőt.” A 
második fejezetben meséljétek el, mit tesztek, hogy feljussatok az emeletre, 
hogy meglássátok, mi is zajlik itt!

3.Fejezet. Nagyszerű munka volt, barátaim! Az emeleten egy furcsa em-
bert találtok, aki egy nagyon különös gépezet előtt ügyködik. Jó volna rájönni 
arra, mi a fenét csinál. Hogy kezdenétek neki? Nosza, írjuk meg a fejezetet!

Epilógus. Nos, eddig nagyon sok szép gondolatot sikerült a meséhez 
fűznötök. Már csak egy frappáns befejezés hiányzik. Igazából jól szórakoztam 
rajtatok, kedves kis képzelt barátaim. Ugye, hogy majd’ összetojtátok maga-
tokat a szörnyűséges sárkányoktól? Mit szólnátok hozzá, ha elárulnám, hogy 
a furcsa idegen a malomban nem más, mint egy zseniális feltaláló, akit eddig 
soha senki nem vett elég komolyan? Hogy megmutassa hatalmas tehet-
ségét, elhatározta, hogy megalkotja találmányát, amivel örökre beírja magát a 
történelembe. Készített egy gépezetet, amelynek segítségével saját képzeletének 
szüleményeit háromdimenziós holografikus módon képes megjeleníteni, úgy, 
hogy a vetített képeket mindenki valódi szörnyeknek látja. Akinek sikerül 
meggyőznie a feltalálót, hogy hagyja abba az ütődött kísérleteit, és ne sokkolja 
a környék lakóit, az lesz az új mese főhőse!

Prológus. Nos, kedves kis képzelt barátaim, lássuk, miből élünk! Érzem, hogy az 
ihlet újra itt kering, érlelődik bennem egy új mese, amely valahogy így kezdődik: 
Réges-régen, egy kicsi ország királya úgy tartotta, hogy a királyság határain 
túl nincsen más, csak hatalmas, lakatlan pusztaság. A felesége ugyan más 
véleményen volt, de ő nem hallgatott rá. Leghűségesebb tanácsadói sem 
mertek a királlyal ellenszegülni, attól félvén, hogy elkergeti őket. A királynő 
ezért összehívta legjobb barátait, hogy induljanak messzi tájak felé, és 
hozzanak egy-egy csodálatos tárgyat onnan, hogy a királynő bebizonyíthassa 
urának saját igazát. De amikor a kis csapat három év elteltével, egy-egy 
értékes zsákmánnyal felszerelkezve visszatért, nagyon kellemetlen megle-
petés fogadta őket. Alig lépték át a város kapuját, azzal a furcsa érzéssel 
szembesültek, hogy a városlakók bizalmatlan és gyűlölködő tekintettel figye-
lik őket, miközben sietősen és rettegve haladnak el mellettük. A kis csapat 
úgy érezte, idegenné váltak saját otthonukban...

1.Fejezet. Hmm, kezdetnek egész jó lesz! Nos, kedves kis képzelt 
barátaim, már körvonalazódik is az első fejezet: Meséljétek el nekem, mit 
csinálnátok azért, hogy ne nézzenek ilyen csúnya szemekkel rátok! A mesém 
a ti kezetekben van!

2.Fejezet. Köszönöm az ötleteket, hála nektek, nagyszerű folytatás jutott 
az eszembe: Hirtelen rájöttök arra, hogy csapdába estetek: egy zsákutcába 
fordultatok, miközben egy csapat huligán fenyegetően közeledik hátulról. A 
második fejezetben meséljétek el, hogyan kerülnétek ki innen ép bőrrel!

3.Fejezet. Nagyszerű munka volt, barátaim! A királynőnek hála, 
aki értesült a jöttötökről, sikerült bejutnotok a palotába. Most pedig ide-
je lenne megkeresni a királyt, hogy átadhassátok az ajándékaitokat. 
Apropó, mit is hoztatok neki? Nosza, írjuk meg a fejezetet!

Epilógus. Nos, eddig nagyon sok szép gondolatot sike-     
rült a meséhez fűznötök. Már csak egy frappáns befejezés
hiányzik. Gondolkodtatok már azon, hogy lehet, hogy idehaza 
semmi sem változott meg? Mi van, ha a ti nézőpontotok válto-     
zott, ha ti látjátok másképp a világot? A távoli országokban töl-     
tött idő, az ottani emberekkel való találkozások megvilágították 
az elméteket és a szíveteket. Rájöttetek arra, hogy az itteni em-
bereket az ismeretlentől való rettegés teszi olyanná, amilyenné. 
Akinek sikerül az uralkodót megszabadítani a félelmeitől, egy-     
ben a királyság lakóinak visszaadni az országot egykoron betöl-     
tő életvidám erőt, az lesz az új mese főhőse!

A malom A város
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Prológus. Nos, kedves kis képzelt barátaim, lássuk, miből élünk! Érzem, hogy az 
ihlet újra itt kering, érlelődik bennem egy új mese, amely valahogy így kezdődik: 
Réges-régen, egy távoli királyság lakói egy szörnyű reggelen arra ébredtek, 
hogy az összes falu és város minden kútja, patakja és folyója egyszerre 
kiszáradtak. Csakhamar pánik lett úrrá mindenkin. A király specialistákat 
hívatott mindenhonnan, de senki sem tudott rájönni a rettenetes történés okára. 
Ugyanakkor egyikük hírét vette, hogy egy idős asszony földjén egy furcsa akna 
nyílott meg, amely olyan mélynek tűnik, hogy talán a föld középpontjáig is 
elvezet. Hátha ennek a mélyén rejlik a probléma megoldása... A király ezért 
összehívta legjobb embereit, hogy másszanak le az aknába, és derítsék ki az 
eltűnt vizek rejtélyét. A kis csapat azonnal elindult, ki-ki a saját felszerelésével, és 
bemásztak a tátongó üreg sötét bejáratán. Az éjszaka sötétje és a pokol melege 
vette őket körbe, ahogy egyre mélyebbre ereszkedtek, mígnem egyszer csak 
egy homályosan fénylő kis barlangban találták magukat.  

1.Fejezet. Hmm, kezdetnek egész jó lesz! Nos, kedves kis képzelt 
barátaim, már körvonalazódik is az első fejezet: Meséljétek el nekem, hogyan 
kezdenétek neki felderíteni, mi a fene zajlik idelenn ebben a földalatti világ-
ban. A mesém a ti kezetekben van!

2.Fejezet. Köszönöm az ötleteket, hála nektek, nagyszerű folytatás jutott az 
eszembe: Egy bányászt láttok közeledni, aki megkér benneteket, hogy segít-
setek megkeresni a fiát, akinek nyoma veszett ebben a hatalmas földalatti 
barlang-útvesztőben. A második fejezetben meséljétek el, hogyan segítenétek 
neki megtalálni a fiát. Talán utána ő is a ti segítségetekre lehet...

3.Fejezet. Nagyszerű munka volt, barátaim! Ideje lenne ismét a 
saját dolgainkkal törődnünk. Egy csodálatos kincseskamrát talál-

tok, ám mielőtt beléphetnétek, egy árnyalak szólít meg:  “Nemes 
idegenek, szánjatok meg engem, a szerencsétlent, aki oly 
régóta nem látta a napvilágot.” Nosza, írjuk meg a fejezetet!

Epilógus. Nos, eddig nagyon sok szép gondolatot sikerült
a meséhez fűznötök. Már csak egy frappáns befejezés
hiányzik. Amint beléptetek a kincseskamrába, egy sárkány kiált 
hozzátok: “Kedves betolakodók, sikerült bebizonyítanotok, hogy 
erős a szívetek, és tiszták a szándékaitok. Íme, nektek adom 
legeslegértékesebb kincsemet. Őszintén remélem, hogy nem 
herdáljátok el úgy, mint oly sokan tették ezt eddig.” Ahogy ezeket 
a szavakat a sárkány kimondta, a lába alatt heverő hatalmas kupac 
arany egy ragyogóan tiszta, csodálatos vizű tóvá változott. Nos, 
amelyikőtöknek legjobban sikerül ezt a legnagyszerűbb kincset a 
falubeliek hasznára és javára fordítani, az lesz az új mese főhőse!

Prológus. Nos, kedves kis képzelt barátaim, lássuk, miből élünk! Érzem, hogy az 
ihlet újra itt kering, érlelődik bennem egy új mese, amely valahogy így kezdődik: 
Réges-régen, egy hatalmas mágikus labirintus épült egy végtelennek tűnő 
sivatag szélére. Még az idők kezdete előtt született egy prófécia, amely úgy 
szólt, hogy az első ember, aki megfejti a labirintus titkát, a tanúja lehet annak a 
csodának, hogy a sivatag egy gigantikus nagy királysággá változik, amelyben 
gazdagon termő földek pompáznak, és amelynek ő maga lesz az uralkodója. 
Az átalakuláshoz nem kell mást tenni, csak meg kell találni a két mágikus tárgyat, 
amelyek jól el vannak rejtve a labirintusban, és utána megfelelően használni 
is őket. De mindezidáig senkinek sem sikerült valóra váltania a jóslatot. A 
labirintus őrzője, egy kortalan és kegyetlen lény nem kegyelmezett senkinek, 
akinek volt mersze belépni a felségterületére. De most, egy mindenre elszánt 
kis csapat elhatározta, hogy egyesítik erőiket és együtt megkísértik a sorsot, 
hogy sikerüljön végre beteljesíteni a próféciát...     

1.Fejezet. Hmm, kezdetnek egész jó lesz! Nos, kedves kis képzelt 
barátaim, már körvonalazódik is az első fejezet: Meséljétek el nekem, hogyan 
próbálnátok meg átjutni az útvesztőn anélkül, hogy eltévednétek, és kerin-
genétek körbe-körbe az idők végezetéig. A mesém a ti kezetekben van!

2.Fejezet. Köszönöm az ötleteket, hála nektek, nagyszerű folytatás jutott az 
eszembe: A labirintus hatalmas őrzője ruhájának alján észrevesztek egy 
nyílást, amin pont beférnétek. A második fejezetben meséljétek el, hogyan 
slisszannátok be a ruhája alá anélkül, hogy észrevenne titeket. A két mágikus 
tárgy valahol ott lehet...

3.Fejezet. Nagyszerű munka volt, barátaim! Egy földalatti kriptába kerül-
tetek, aminek a bejáratát a ruha eddig eltakarta. Idelenn a kriptában rengeteg 
szobrocskát és porladásnak indult antik tárgyat találtok. Biztos, hogy a két keresett 
mágikus tárgy itt van valahol, de hogyan fogjátok megtalálni ezek között a 
látszólag összevissza dobált tárgyak között? Nosza, írjuk meg a fejezetet! 

Epilógus. Nos, eddig nagyon sok szép gondolatot sikerült a meséhez 
fűznötök. Már csak egy frappáns befejezés hiányzik. Most, hogy végre sikerült 
a két mágikus tárgyat megtalálnotok, már csak megfelelőképpen használatba 
kellene hozni őket. Amelyikőtöknek sikerül jól használni őket, az valóra váltja 
a jóslatot, és ezzel ő lesz az új és virágzó királyság ura, és egyben természetesen 
az új mese főhőse is!

Igazi kincs Labirintus
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Prológus. Nos, kedves kis képzelt barátaim, lássuk, miből élünk! Érzem, hogy az 
ihlet újra itt kering, érlelődik bennem egy új mese, amely valahogy így kezdődik: 
Réges-régen, egy öreg tengerész, aki bejárta már a négy tenger minden szegletét, 
súlyos titkot bízott egy fiatal kapitányra: “Gyere csak ide, öcsém, üjjé’ má’ mellém! 
Figyuzz csak, híjjá’ má’ meg egy piára, me’ porzik a torkom! Oszt mondok én 
neked olyat, hogy pislogol majd, mint a rimóci nyúl. Figyuzz, én má’ annyit 
vótam a tengeren, hogy én má’ semmin se lepődök meg. Amiket én átéltem, 
attó’ minden hajad égnek állna, ami amúgy ölég rondán nézne ki rajtad. No 
mindegy, sz’al de még eddig sose láttam szellemhajót, egészen mostanáig. De 
tényleg! Öcsém, ez egy valódi gálya volt, rothadó árbocokkal! Olyan igazinak 
tűnt, mint amilyennek most te tűnsz nekem. Vagy mint a pultoscsaj mögötted. 
Ú, vazze, ez a nő legalább olyan ijesztő! No mindegy, figyu, sz’al épp egy sziget 
felé hajóztunk, bazi messze innen. Túl a déli áramlaton. De nehogy asz’idd, 
hogy jártál már arra! Nincs a térképen, egyen sem, rajta! Csak az enyimén... és 
ezt a térképet most éppen neked akarom adni, ezzel a ládikóval együtt, ami a 
fateré vót. Me’ az tuti, hogy én sose többé nem akarok arra menni! De a fater 
nagyon el akarta vinni ezt a ládát arra a szigetre. Aszonta, hogy ha lenne elég 
vér a pucámban, hogy elvigyem oda a ládáját, az tutkó, hogy megérné a macerát, 
me’ olyat találnék ott, hogy csak na! De figyu, azt is mondta, hogy ezt a ládát 
csak ott, a szigeten szabad kinyitni. Me’ ha itt most kinyitnád, az szörnyű bajt 
hozna ránk. No, fogd a ládát meg a térképet, oszt’ fizess nekem még egy kört, 
me’ én má’ nem kalandra szomjazom...” A kapitány megköszönte, és elindult 
legénységet toborozni. Másnap vitorlát bontottak, és két hónapnyi kemény út 
után a távolban megpillantották a kis sziget körvonalait...

1.Fejezet. Hmm, kezdetnek egész jó lesz! Nos, kedves kis képzelt 
barátaim, már körvonalazódik is az első fejezet: Meséljétek el nekem, hogyan 
készülnétek fel a szellemhajóval való összecsapásra, amely már közeledik is!

2.Fejezet. Köszönöm az ötleteket, hála nektek, nagyszerű folytatás jutott az 
eszembe: Sikerült visszavernünk a szellemhajó támadását. Sajnos közben a mi 
bárkánk is súlyosan megsérült. A második fejezetben meséljétek el, hogyan 
javítanátok meg a hajót!

3.Fejezet. Nagyszerű munka volt, barátaim! Jó volna végre lehorgonyozni 
a híres sziget mellett. De úgy tűnik, hogy ahelyett, hogy közelednénk, egyre 
inkább eltávolodunk tőle. Most mit tegyünk? Nosza, írjuk meg a fejezetet!

Epilógus. Nos, eddig nagyon sok szép gondolatot sikerült a meséhez 
fűznötök. Már csak egy frappáns befejezés hiányzik. Végül sikerült partraszállnotok. 
Amint kinyitottátok az öreg tengerész ládikáját, egy sírontúli hang szólalt meg: 
“Köszönöm neked, hogy eljöttél ide! Sajnos a kincs, amit kerestél, az nincs. Viszont 
vagy száz évvel ezelőtt az apám emellett a sziget mellett süllyedt el a hajójával 
és a legénységével együtt. Azóta a szörnyű nap óta az ő lelke és a többieké nem 
találnak nyugalmat. Azért csaltalak ide erre a szigetre, mert azt reméltem, hogy 
neked sikerül, ami nekem életem végéig nem: Kérlek, segíts ezeknek a szerencsétlen 
lelkeknek megtalálni a békét és nyugalmat.” Amelyikőtöknek sikerül befejezni 
ezt a nemes küldetést, az lesz az új mese főhőse!

Prológus. Nos, kedves kis képzelt barátaim, lássuk, miből élünk! Érzem, hogy az 
ihlet újra itt kering, érlelődik bennem egy új mese, amely valahogy így kezdődik: 
Réges-régen, egy fiatal fejedelem felesége fiúgyermeket hozott a világra. Szülei 
a legszebb szobát építették meg neki a palotájuk legszebb részében. Semmi 
sem volt elég drága, ha a fiukról volt szó. Édesanyja minden áldott reggel 
órákon keresztül bámulta őt, elbűvölten gyönyörködött benne; mígnem egyik 
nap, amikor be akart lépni fia szobájába, egy gigantikus polip állta útját az ajtó 
mögött! Az asszony halálra rémülten ugrott hátra, és akkorát sikoltott, hogy az 
egész palota beleremegett. Az őrök mindjárt a segítségére siettek, de alig bírták 
visszatuszkolni a lényt a szobába. A következő napokban többen is megpróbál-
tak bejutni, de a polip minduntalan ott állt az ajtó mögött, blokkolván az utat a 
kisfiúhoz. A fejedelem így segítségért küldetett, és nemsokára meg is jelent néhány 
bátor vállalkozó, akik nem rettentek meg segíteni a bajbajutott uralkodón. Már 
ott is állnak az ajtó előtt, és bámulják a hatalmas szörnyeteget...

1.Fejezet. Hmm, kezdetnek egész jó lesz! Nos, kedves kis képzelt 
barátaim, már körvonalazódik is az első fejezet: Meséljétek el nekem, hogyan 
próbálnátok meg kicselezni a polipot, és beslisszanni mellette a szobába! A 
mesém a ti kezetekben van!

2.Fejezet. Köszönöm az ötleteket, hála nektek, nagyszerű folytatás jutott az 
eszembe: Idebenn a szobában egy öregembert találtok a polip mellett állva. Vagyis 
inkább valamilyen mágikus látomásnak tűnik. Így szól hozzátok: “Kedveseim, ne 
féljetek tőlem. Bizonyítsátok be, hogy arany a szívetek, és segíteni fogok 
rajtatok. Mi a legféltettebb kincsetek, amit felajánlanátok nekem?” A második 
fejezetben meséljétek el, hogyan válaszolnátok az öregember szavaira!

3.Fejezet. Nagyszerű munka volt, barátaim! Az öregember 
ezt mondja: “Most már látom, hogy jólelkűek vagytok. Sajnos 
a mágiám gyengül, mindjárt eltűnik innen a vetített képmá-
som. Keressétek meg az igazi testemet itt, a palotában, azután 
én is segítek majd nektek!” Nosza, írjuk meg a fejezetet!

Epilógus. Nos, eddig nagyon sok szép gondolatot sikerült a 
meséhez fűznötök. Már csak egy frappáns befejezés hiányzik. 
Végül sikerült megtalálnotok az öreg varázslót a palota egyik 
legeldugottabb szegletében levő tömlöcében. Mosolyogva szól 
hozzátok: “Én egy öreg vándorló varázsló vagyok, tapasztalatot 
gyűjtök a világ minden tájáról. Bárhová is megyek, általában jó 
szívvel fogadnak, kosztot és kvártélyt kapok mindenhol. E pa-      
lota asszonya azonban szívélyes fogadtatás helyett a tömlöcbe 
vetett. Úgy gondoltam, cserébe megleckéztetem, és legféltet-      
tebb kincsét, a fiát, rémséges szörnyeteggé változtattam.” Nos, 
amelyikőtöknek sikerül felnyitni a fejedelem feleségének szívét 
és elméjét a jóra, és ezáltal elérni, hogy visszakaphassa egyetlen 
fiát, az lesz az új mese főhőse!

A gálya ragálya A polip

11



Prológus. Nos, kedves kis képzelt barátaim, lássuk, miből élünk! Érzem, hogy az 
ihlet újra itt kering, érlelődik bennem egy új mese, amely valahogy így kezdődik: 
Réges-régen, a királyság egyik kis városát egy gonosz varázsló tartotta állandó 
rettegésben. Ő maga egy lepusztult házban lakott egy messzi-messzi vidék távoli 
szegletében, ahová rajta kívül senki más nem merészkedett. Azt beszélték, hogy 
a varázsló sötét mágikus erőkkel bír, például képes bárkit bármilyen tárggyá 
vagy állattá változtatni. Mi több, éppen emiatt a képessége miatt azt sem tudta 
senki, hogyan is nézhet ki egyáltalán. A városlakók így állandó félelemmel és 
gyanakvással figyeltek mindent és mindenkit. Végül a városvezetés úgy döntött, 
hogy egy csapatnyi bátor jelentkezőt keres, akik szembeszállnak a veszéllyel, és 
felkutatják a gonosz varázsló lepukkant otthonát. Ám alig találták meg a házat, 
és lépték át a küszöbét, egy mágikus erő máris apróvá változtatta őket: alig 
lettek nagyobbak egy egérkénél! Ráadásul mindjárt ott is termett egy macska, 
akinek gonoszul villogott a szeme, és sűrűn nyalogatta a szája szélét...

1.Fejezet. Hmm, kezdetnek egész jó lesz! Nos, kedves kis képzelt 
barátaim, már körvonalazódik is az első fejezet: Meséljétek el nekem, hogyan 
kerülnétek el, hogy uzsonna legyen belőletek! A mesém a ti kezeteken van!

2.Fejezet. Köszönöm az ötleteket, hála nektek, nagyszerű folytatás jutott az 
eszembe: A macska elől sikerült átmenetileg meglépni, de vissza kellene nyerni az 
eredeti méreteteket. Meséljétek el nekem, hogyan ügyeskednétek ezt össze!

3.Fejezet. Nagyszerű munka volt, barátaim! Most pedig ideje lenne megkeresni, 
ki vagy mi lehet, és hol lehet a gonosz varázsló? Nosza, írjuk meg a fejezetet!

Epilógus. Nos, eddig nagyon sok szép gondolatot sikerült 
a meséhez fűznötök. Már csak egy frappáns befejezés 
hiányzik. Miután sikerült megtalálnotok a titkos laboratóriumot 
a viskó alagsorában,  rájöttetek arra,  hogy a varázsló  utolsó

kísérlete a visszájára ütött. Sikerült saját magát is azzá a 
bolhazsákká átváltoztatni, aki az előbb akart becuppantani 
benneteket uzsira! De hátha tanult ebből a leckéből, és 
elgondolkodott azon, hogy mivel is szórakozott ed-
dig... Amelyikőtöknek sikerül a legjobb alkut megkötni 
a “macska-varázslóval”, hogy ne egrecírozza a városlakókat, 
az lesz az új mese főhőse!

Prológus. Nos, kedves kis képzelt barátaim, lássuk, miből élünk! Érzem, hogy az 
ihlet újra itt kering, érlelődik bennem egy új mese, amely valahogy így kezdődik: 
Réges-régen, egy falucska lakói arra ébredtek, hogy reggelre a falu összes 
gyermeke nyom nélkül eltűnt. Ráadásul a felkutatásukra küldött minden csapat 
üres kézzel tért vissza. A rejtélyes jelenség hírére a szomszédos falvak felajánlották 
segítségüket a kétségbeesett szülőknek, és küldtek egy csapat rutinos felderítőt, 
hogy segítsenek megtalálni az elveszett porontyokat. Így hát elindultak, és első 
úticélként elhatározták, hogy felkeresik a bolondos vénasszonyt, aki egyedül 
lakott a közeli hegy tetején apró viskójában. Ám alighogy beléptek a kunyhóba, 
sűrű, fanyar füst lepte el a szobát, könnybe lábasztva a szemüket. Aztán amint 
felszállt a füst, és újra látni bírtak, észrevették, hogy a ház és vele együtt a hegy 
is eltűnt! Ehelyett egy hatalmas, mozgó sakktáblán találták magukat. A táblán 
ott állt az egyik elveszett gyermek is, egy piros ruhás kislány, aki éppen a 
barátságtalanul vicsorgó fekete királynő elől próbált fedezékbe bújni...

1.Fejezet. Hmm, kezdetnek egész jó lesz! Nos, kedves kis képzelt 
barátaim, már körvonalazódik is az első fejezet: Meséljétek el nekem, hogyan 
menekítenétek meg a kislányt a gonosz sakkbábu elől! A mesém a ti kezetek-
ben van!

2.Fejezet. Köszönöm az ötleteket, hála nektek, nagyszerű folytatás jutott az 
eszembe: Miután a kislányt sikerült a fekete királynő fenyegetéséből kimenteni, 
elmesélte nektek, hogy tizenöt másik gyerek van még elrejtve valahol a sakktáblán. 
A második fejezetben meséljétek el, hogyan próbálnátok a szerencsétlenek nyomára 
bukkanni ebben a fekete-fehér lidérces világban! 

3.Fejezet. Nagyszerű munka volt, barátaim! Sikerült rájönnötök arra, hogy a 
gyerekeket fehér és fekete gyalogokká változtatták. Ráadásul a bástyák, huszárok, 
futók és más tisztek által halálos fenyegetettségben vannak! Muszáj lenne valaki 
szövetségest találnotok, akinek a segítségével vissza tudnátok jutni és juttatni a 
gyerekeket a valódi világba. Nosza, írjuk meg a fejezetet!

Epilógus. Nos, eddig nagyon sok szép gondolatot sikerült a meséhez 
fűznötök. Már csak egy frappáns befejezés hiányzik. A fehér futó várat-
lanul mellétek állt, és mivel nem bírta elviselni a gondolatot, hogy milyen 
sors vár szerencsétlen gyermek-gyalogokra, elhatározta, hogy feláldozza 
magát, és sakkot adott a fekete királynak. Ezzel egycsapásra megtörte az 
átkot, és miközben a fekete királynő kegyetlenül lefejezte a szegény fehér 
futót, a gyermekek visszaváltoztak emberi formájukká. Ezzel egyidőben 
vakító fény öntötte el a sakktáblát, és néhány pillanattal később ismét ott 
álltok a viskóban, szemközt a bolondos vénasszonnyal. “A fene egye meg” 
- mondja ő -, “már nyerésre álltam, de gyalogok nélkül megcseszhetem.” 
Miféle őrült elmezavar borítja ennek a banyának a gondolatait? Aki rá tud 
jönni az okára és képes meggyógyítani őt, az lesz az új mese főhőse! 

Macska-egér játék Sakkjátszma
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Prológus. Nos, kedves kis képzelt barátaim, lássuk, miből élünk! Érzem, hogy az 
ihlet újra itt kering, érlelődik bennem egy új mese, amely valahogy így kezdődik: 
Réges-régen, egy kis falu lakói egyre-másra tűntek el otthonaikból. A 
szóbeszéd szerint egy gonosz boszorkány rabolta el őket. Sajnos azonban 
mivel senki sem tért vissza közülük, nem volt, aki a pletykát megerősítette 
vagy cáfolta volna. Mivel a falu lakói kezdték megunni, hogy a szeretteiket 
esetleg egy csótány vagy éppen egy tök képében lássák majd egyszer viszont, 
elhatározták, hogy egy expedíciót szerveznek a boszorkány feltételezett 
lakhelyére, amely egy tó közepén, egy kis szigeten volt. A tó partján azonban 
olyan sűrű köd fogadta őket, hogy az orruk hegyéig sem láttak, nemhogy a tó 
közepéig. Miközben arra vártak, hogy kicsit tisztuljon a horizont, egy hatalmas 
varangy lépett eléjük. “Brek-brek. Engem is a boszorkány varázsolt békává egy 
hónappal ezelőtt. Brek. Szerencsére sikerült megszöknöm a szigetről, átúsztam 
a tavon, de egy bűvös varázslat megakadályoz abban, hogy messzebb mehessek. 
Szóval a barátaitokat akarjátok megmenteni? Brek. Ez nagyon szép dolog tőletek. 
Ha akarjátok, én elvezetlek benneteket a szigetre. Brek. Láttam egy csónakot 
kikötve nem messze innen.” Így hát a kis csapat, immár egy varanggyal az élen, 
elindult a gonosz boszorkány szigete felé.

1.Fejezet. Hmm, kezdetnek egész jó lesz! Nos, kedves kis képzelt 
barátaim, már körvonalazódik is az első fejezet: Meséljétek el nekem, hogyan 
érnétek partot a szigeten. Ügyesen kellene evezni, mert a vízen fodrozódó 
hullámokból úgy látszik, a tavi szörny épp most ébredezik. A mesém a ti 
kezetekben van!

2.Fejezet. Köszönöm az ötleteket, hála nektek, nagyszerű folytatás jutott az 
eszembe: Sikerült elérnetek a mólóhoz. Nincs is más hátra, minthogy belépjetek 
az előttetek magasodó templomba. A második fejezetben meséljétek el, hogyan 
fog ez megtörténni, ha az épületen egy szál ajtót sem láttok!

3.Fejezet. Nagyszerű munka volt, barátaim! De a java még csak most jön. A varangy 
hirtelen visszanyerte eredeti alakját: nem volt más ő, mint a gonosz boszorkány, 
akinek épp most sikerült léprecsalnia benneteket a vackába! Szerintem jobb lenne 
elkapni őt, mielőtt még előveszi a varázserejét. Nosza, írjuk meg a fejezetet!

Epilógus. Nos, eddig nagyon sok szép gondolatot sikerült a meséhez 
fűznötök. Már csak egy frappáns befejezés hiányzik. Egy évvel ezelőtt a 
varangy-boszorkány elhagyta szülőhelyét, mert állandóan csúfolták apró termete 
miatt. Úgy gondolta, bebizonyítja a világnak, hogy a tehetséget nem centikben 
mérik. Építeni kezdett tehát egy templomot, aminek a tornya az égen is 
túlnyúlik. A falubelieket is azért rabolta el, hogy legyen elég munkáskéz az 
építkezéshez. Amelyikőtöknek sikerül a begőzölt boszorkányt visszahozni 
lélekben újra a földre, az lesz az új mese főhőse!

Prológus. Nos, kedves kis képzelt barátaim, lássuk, miből élünk! Érzem, hogy 
az ihlet újra itt kering, érlelődik bennem egy új mese, amely valahogy így kezdődik: 
Réges-régen, egy királyság határán létezett egy végtelen erdő, amelyben, a 
legendák szerint, volt egy titkos hely, amelynek bűvös ereje volt. Azt be-
szélték, hogy ha valaki megtalálja ezt a helyet, ott kívánhat valamit, és az a 
kívánsága nyomban valóra válik. Századokkal ezelőtt az akkori király még 
fiatalon megtalálta ezt a titkos helyet, amely hosszú életet és erőt adott neki. 
De azóta soha senki nem bukkant ismét a varázslatos helyre. Egyébként 
is, a végtelen erdő minden volt, csak nem vonzó, a kalandoroknak. Sötét 
volt és nyugtalanító, ráadásul számtalan félelmetes lénynek adott otthont. 
Az új király, akinek a kíváncsiságánál csak a gyávasága volt nagyobb, 
magához rendelte néhány hírhedten bátor alattvalóját, és megparancsolta 
nekik, hogy keressék meg a hőn áhított bűvös helyet. Szerencsére egyikük 
jó viszonyt ápolt az erdőben élő manókkal, így velük együtt indult a vidám 
csapat, arccal a kalandok felé...

1.Fejezet. Hmm, kezdetnek egész jó lesz! Nos, kedves kis képzelt 
barátaim, már körvonalazódik is az első fejezet: Meséljétek el nekem, hogyan 
osonnátok el a ezredéves fa előtt, aki az erdő mélyének bejáratát őrzi, anélkül, 
hogy észrevenne benneteket! A mesém a ti kezetekben van!

2.Fejezet. Köszönöm az ötleteket, hála nektek, nagyszerű folytatás jutott az 
eszembe: Elég sokáig tartott, mire mindannyiótoknak sikerült elslisszolni a fa előtt, 
a manó meg nem egy türelmes fajta. Észrevettek egy különleges tűzmadarat, és 
most azt hajszolják valahol. A második fejezetben meséljétek el, hogyan fogtok a 
manók nyomára bukkanni ebben a sűrű sötét erdőben. Aztán el ne vesszetek...

3.Fejezet. Nagyszerű munka volt, barátaim! Hosszú órákon 
át botorkáltatok a sötétben a manókat keresve, míg végül 
megtaláltátok a falujukat. A manók királya fogadott ben-
neteket, és ezt mondta: “Tehát az erdő szentélyét keresi-     
tek? Ez a mi legszentebb helyünk. Utoljára amikor egy 
ember engedtünk oda, nagyot csalódtunk benne, mert
borzasztóan önző kívánsága volt.” Hm, úgy gondolom, 
kellene valami hatásos fellépés most, amivel kibékít-     
hetnétek az emberek és a manók népét. Nosza, rajta!

Epilógus. Nos, eddig nagyon sok szép gondolatot sike-       
rült a meséhez fűznötök. Már csak egy frappáns befejezés
hiányzik. Hatásos fellépéseteknek köszönhetően a manók 
királya hajlandónak bizonyult az emberi fajnak egy újabb 
esélyt adni. Ezért elvezetett benneteket a varázslatos 
helyre, amely nem volt más, mint a különleges tűzmadár 
fészke. “Halihó emberfiak, én vagyok az erdő szelleme. Én 
vagyok az, aki teljesíteni fogja a kívánságotokat. No, hadd 
halljam.” E szavak hallatán nagy dilemma elé kerültök: 
kívánjatok valamit, vagy citáljátok ide a dilis királyotokat? 
Aki a legfrappánsabban fejezi be, az lesz a mese főhőse!

A varangy A z elvarázsolt erdő
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Ötletelés - példák első fejezet a
“Sakkjátszma” meséből

14

Anna, Pali, Gyuri, Matyi és Laura nekifognak játszani. Anna játssza Grimm, a játékvezető szerepét.
Éppen felolvasta az “1.Fejezet” szakaszt a Mese leírásából. Ebből kiderül, hogy a játékosoknak most

meg kell menekíteniük a piros ruhás kislányt a gonosz sakkbábu elől.

Pali, aki a herceggel játszik, jelen pillanatban az 
egyetlen jelentkező. Anna fel is szólítja: “Drága

hercegem, úgy látom, neked már van ötleted.
Csupa fül vagyok.”

Íme Pali ötlete:

“Ami azt illeti, ez a királynő elég barát-
ságtalannak tűnik. De úgy gondolom, nincs 

az a nő, mégha fából faragták is ki, akire ne
hatna bűverővel bármilyen ajándék, különö-

sen, ha egy ékszer az. Szerencsére éppen van az 
ujjamon egy gyűrű. (Pali elveszi az asztalról a 
gyűrűt ábrázoló eszközkártyát.) Ezt az antik 
gyűrűt még az ükanyám viselte. Biztos vagyok

benne, hogy a fekete királynőnek nagyon fog tet-
szeni, és sikerül vele meglágyítanom a fekete szívét is.”

Palit meghallgatva Anna úgy gondolja, hogy az ötlet jó 
megoldást ad a problémára, a felhasznált eszköz pedig jól illik 
a történetbe, és valóban kulcsszerepet játszik a probléma 
megoldásában, ezért így szól Palihoz:

“Ez az ötlet rendben van, elfogadom. De hátha a többi karakternek
is van hasonlóan jó megoldása?”

Anna magához vesz egy lúdtoll jelzőt, és ráhelyezi a Pali által 
felhasznált eszközkártyára.

Gyuri és Laura jelentkeznek. Anna Laurát szólítja fel, aki a 
farkas szerepét játssza:

“Kíváncsi vagyok, mit talált ki az én drága farkasom...”

Laura így szól: “Szerencsére éppen van nálam egy csákány. (Laura 
elveszi a megfelelő eszközkártyát, és maga elé helyezi.)  Nekiál-
lok, és faragok egy lyukat a fekete bástyába. Abban 
majd kényelmesen el tudom bújtatni a kislányt.”

Annát nem győzte meg a válasz. Ezt mondja 
Laurának: “Kedves farkasom, gondolod, hogy a 
fekete királynő majd karbatett kézzel bámulja, 
amíg te órákat tücskölsz el egy ekkora lyuk ki-
faragásával? Szerintem még kettőt sem ütsz 
a bástyára, és már ízekre is szaggat téged!” 
Laura nem kap lúdtoll jelzőt.






