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Bevezetés
 

Üdvözlöm az olvasókat. Ez a könyv egy varázslatos világba fog titeket elvezetni hat gyerekkel együtt,
akik megismerik saját sorsukat. Velük együtt fogjuk felfedezni a mesebeli világ rejtélyit. Csodálatos
kalandokban lesz részetek, ha velünk tartotok. Ezt a könyvet 13 évesen kezdtem el írni, Huber Imre
hívnak és a Kossuth Lajos Általános Iskolába jártam. Ezt a világot már kábé hét évesen találtam ki és

csak egy kis papírból készítet kis masinával kezdődött, a többihez már csak a nagy képzelőerőmre
volt szükség. Négy testvér közül, mint legkisebbként sokszor a fantáziám alkotta játékokkal

töltöttem el a gyermekkorom, mint ezzel a történettel. Ezt a könyvet azért írtam, hogy most veletek
is megosszam e csodálatos világot.

A kezdet

 
2045-ben járunk egy tudós laboratóriumában, ami tele van érdekes gépezetekkel. A tudóst Huber

Imre Lajosnak hívják. Testvéreinél csak pár centivel volt kisebb, arcát borosta takarta és a
szemüvege, amit már kisgyermekkora óta viselnie kellett. Több évnyi munka után úgy tűnik, hogy
munkája végére ér. Ez a gépezet, amin dolgozik képes arra, hogy a mágikus kristályok segítségével
egyeseket átvigyen egy másik csodálatos világba.
- Fantasztikus készen vagyok.
Örvendezett. Végre elkészítette nagy művét és utána ki is próbálta. De valamiért nem működöt és
csalódottan kiballagott laboratóriumából. De ezen az estén egy vírusos program fertőzte meg a
gépet a konnektorba dugott vezetéken keresztül. Ennek következtében csodák csodájára működésbe
lépet. Imi a zajra és a nagy fényre felébredve odarohant és nagyon megörült, hogy működésbe lépet
a gépezete. Ezután visszament ágyába aludni. A következő nap korán felkelt és az egyik furcsa boltív
alakú gépe segítségével visszautazott a múltba 2003-ba. Egy panellakás előtt ált. Elővette noteszát
és elkezdte lapozni, hogy megkeressen egy fontos dátumot.
Ez ált benn: 2003. szept. 25. 13:55 Országalma.
Nem olyan sok idő után oda is ért. Egy kis szemüveges vékony barnahajú gyerekre lett figyelmes, aki
úgy nyolc éves lehetett. Oda ment és köszönt neki.
- Szia - Köszönt a tudós a gyereknek.
- Jó napot
- Téged Huber Imrének hívnak? - Kérdezte a gyerektől.
- Igen uram, de ön ezt honnan tudja?
Miközben hazakísérte a kis fiút elmesélte, hogy ő a jövőből jött vissza azért, hogy a gépet, amit
készített azt oda adja a fiatal önmagának, hogy az ifjú önmaga az öt barátjával együtt átmenjenek



egy másik csodálatos világba, amit majd felfedeznek. Imi vonakodva, de elfogatta a gépezetet, de
mikor meg akarta köszönni, a tudós már sehol sem volt. A kis Imre gyorsan haza sietett, de szüleinek
egy szót sem szólt az eseményekről. Másnap Imi felkereste a barátait az iskolában, Misit, Benjit,
Pankát, Balázst és Jenifert.
- Sziasztok - Köszöntötte a barátait, akik az iskola kisudvarában egy fa alatt beszélgettek.
- Szia, Imi. - Köszöntötték a többiek.
- Van egy hírem számotokra. - Csigázta fel a többiek kíváncsiságát Imi.
- És mi lenne az? - Kérdezte Panka, a lánynak egy vállig érő egyenes barna hajat viselt, átlagos
alkata volt, sárga pólót viselt farmerral meg utcai cipővel. Mellette Jenifer állt szintén nagy
érdeklődéssel szemében, hasonló alkatú lány volt, mint Panka csak neki szép hosszú haja volt és szép
fehér pólót hordott, amin egy szép virág képe volt látható.
- A jövőbeli énemtől egy gépezetet kaptam, amivel egy másik világba át tudunk utazni.
- Hú de kemény. - Mondták a fiúk elképedve. Misi vékonykás kisgyerek volt nagyon rövid haja volt,
Balázsnak is rövid haja volt, de ő egy kicsit testesebb alkatú gyerek volt Benji is egy vékony kis
gyerek volt, de neki kócos haja volt.
A gyerekek megbeszélték, hogy szombaton elmennek Imihez és majd akkor kipróbálják a gépet.
- Azon a napon Imi édesanyja egy kis csemegével készült a gyerekeknek. Olyan délután kettő körül
szólt is a csengő. - Gyertek csak be. Ide tehetitek le a cipőtöket. - Invitálta be a gyerekeket Imi
édesanyja. – Kértek valami süteményt?
- Nagyon szépen köszönjük. - Mondták a gyerekek és levettek egy-két darab csokis sütit a tányérról.
- Sziasztok, gyertek be a szobámba. - Invitálta be barátait Imi. Nem kellett messzire menniük, mivel
Imi szobája a bejárati ajtótól pont jobbra volt.
- Szép kis szobád van Imi. - Dicsérte meg Jeni.
A szobában az ajtótól jobbra a fal mellett volt Imi egyszemélyes ágya másik oldalon egy szekrénypolc
állt, ami tele volt játékkal és könyvvel, az ajtóval szemben a falon volt egy ablak, aminél egy íróasztal
volt található, amin rajta volt a csodagépezet. Egy kis doboz volt, amiből két pózna állt ki, amik
végén kis égők voltak.
- Na, készen álltok?
- Nem tudom Imi, nem lesz ez veszélyes? - Aggodalmaskodott Panka
- Szerinted, ha vissza tudnék utazni az időben, hogy adjak magamnak egy gépet, az szerinted
veszélyes lenne?
- Értem én, csak mi van, ha ott ragadunk? Nem örülnék, ha a családom nélkül kéne leélnem az
életemet.
- Nyugi Panka, Imit ismerve, biztos vissza fogunk tudni jönni. – Nyugtatta meg Pankát Misi.
- Rendben van.
- Akkor készen álltok? - Kérdezte meg újra Imi.
- Igen - Mondták a többiek. Imi megnyomta az elején lévő nagy piros gombot. Nagy fény jelent meg
utána egy gyönyörű szép erdőben találták magukat, tele hatalmas fákkal, amiken ága között
átszűrődött a Nap meleg sugarai.
- Imi, hol vagyunk? - Tudakolta Benji Iminél.
- Sajnos nem tudom.
- Mikor elérkeztek egy tisztásra, Imi azt mondta. - Keressünk valakit, aki kiigazíthat abban, hogy hol
vagyunk és, hogy mi kép kerülhetünk ki innen.
- Van, itt bárki, akit meg tudunk kérdezni? - Kérdezték a többiek.
- Hát persze, hogy van itt olyan, akit meg tudunk kérdezni, látjátok a füstöt. Biztosan van ott valaki.
- El is kezdték követni a füstöt, amíg oda nem érkeztek egy kocsmához a semmi kellős közepén.
Ezután bementek, a játékfigurák nagyot néztek rajtuk. Leültek egy szép kis asztalhoz. - Balázs
szerinted mit nézhettek rajtunk akkorát. - Kérdezte Jeni.
- Hát biztosan nem láttak még embert. Látod, hogy milyen érdekes lények vannak itt, mint ha Kinder
figurák és még egyéb más féle játékok lennének itt. - Válaszolta Misi.
- Oda megy egy pincér - Sikerült választani e valami ennivalót? - De nem tudta ezt végigmondani,



mert Imi közbevágott azzal a kérdésével, hogy ők most hol vannak? A kérdésre a pincér azt felelte rá,
hogy Játékország és a Föld közötti szigeten.
- Mi az a Játékország? - Kérdezték a gyerekek a pincértől.
- Kérem, várjanak meg, mindjárt jövök. - Odament a telefonhoz és felhívott valakit. Majd később őket
elvezette egy szobába. Ezután ki ment a szobából és becsukta maga után az ajtót. Nem sokkal ezután
négy db szempárt láttak a sötétben. De mikor kiértek a sötétségből a gyerekek meglátták, hogy ez
két játékfigura volt. A gyerekek megkérdezték, hogy kik ők és, hogy mit akarnak tőlük.
- Mi a hatmedálionok alelnökei vagyunk és a ti tanárotok.
- Mi az a hatmedálion? - Kérdezte Balázs mindenkit megelőzve.
- Hát nem tudjátok? Ti vagytok az emberiség és Játékország védelmezői. Ti irányítjátok a hat fő
elemet.
- Hogy, micsodát? - Kérdezték kórusban a gyerekek.
- Mind a hatan külön-külön irányítjátok vagy a föld, vagy a levegő, vagy a víz, vagy a tűz, vagy a
tárgy vagy a szín erőit.
- Ki melyiknek a tulajdonosa? - Kérdezte Jeni.
- Azt majd holnap kiderítjük. Addig is jó éjszakát és szép álmokat. - A gyerekek nagyfáradtan
lefeküdtek ágyukba. Az éjszaka furcsán telt, mindegyikük álmukban egy érdekes helyen jártak.
A holnapi napon miután megreggeliztek, elindultak egy sűrű sötét erdő felé. A két játékfigura azt
mondta, hogy útközben megismerik a saját erejüket. Miközben mentek-mentek elérkeztek egy
tisztásra ahol egy kisidőre lepihentek.
- Mi elmegyünk almát szedni. - Mondta Jenifer a fiúknak.
- Milyen szép nagyok azok az almák. - Nézte Panka.
- Igen nagyon szépek Panka.
- Mikor Panka le akart venni egy almát egy kőszörnyet láttak arra futni egy hatalmas dárdával.
- Szerinted mi tart ennyi ideig a lányoknak? - Kérdezte Imi Misitől.
- Nem tudom, mennyünk keressük meg őket.
Mikor hallották a sikolyt elkezdtek rohanni a lányok felé. Amikor meglátták, hogy egy kőszörny
üldözi a lányokat elkezdtek velük együtt futni a szörnyeteg elől. Szerencsére sikerült lehagyniuk a
szörnyet és egy csoport fa mögé bújtak.
- Huh, ez nem volt semmi.
- Hát tényleg nem Balázs, micsoda elmebetegek azok az alelnökök, hogy ilyen helyre küldenek
minket? Neked mi a véleményed Imi? - De Imi nem figyelt rá, a fák szokatlan szabályos kör alakjára
lett figyelmes. - Hahó, Imi, tán megsüketültél? . Imi még most sem figyelt oda, csak a kör közepén
lévő fát bámulta, majd a többiek is odanéztek.
- Mit bámulod ennyire azt a fát Imi? - Kérdezte kicsit ingerülten Panka.
- Ezt, mint ha már láttam volna. - Majd elkezdett a fa felé futni.
- Imi ne menj a közelébe, lehet, hogy veszélyes! - Ordított felé Jeni.
De Imi nem hallgatott rá. Jól megnézte a fát, majd a fa odvába dugta be a kezét. A többiek nagy
ámulatára egy medált húzott ki belőle, amit felvett magára és úgy érezte, mintha a földel vált volna
eggyé. Halotta az erdő összes zaját és neszét, hallotta a fák társalgásait, megértette a madarak
dallamait. Ezt követően odament a hozzájuk közeledő kőszörny elé és kihívta. Ezen a ronda szürke,
kőszerű lény nagyot nevetett és nekitámadott Iminek. Imi erre egy kőököllel válaszolt, de a
szörnynek ez meg se kottyant. Imi okos módon egy kőzáport ejtet rá mire a szörny apró darabokra
eset szét.
- Mi történt veled Imi?
- Nem tudom.
Imi elgondolkozott és rájött, hogy ő szerezte meg a földelem erejét. Hamarosan besötétedett
felállították a sátrukat, tábortűzre feltették a vacsorát, mikor kész volt levették a tűzről, amit utána
eloltottak. Miközben a vacsorát ették vicces és hátborzongató történetet meséltek egymásnak. Mikor
már nem bírták szemüket nyitva tartani, mindenki elment saját sátrába lefeküdni.
- A következő nap egy szeles pusztára érkeztek.



- Szerintetek milyen messze van a vége? - Kérdezte Balázs kimerülésében.
- Még sajnos messze van, öt elemet még meg kell, találunk. Csak jussunk túl ezen a szeles helyen,
alig bírok menni.
- Nem pihenünk le egy kicsit Imi?
- De ott talán van is egy szélvédett hely.
A gyerekek találtak is maguknak egy szélvédettnek hitt helyet, de nem tudtak nagyot pihenni, mert
egy hatalmas fuvallat eldöntötte őket, közben egy nevetést hallottak.
- Ez meg ki volt? - Kérdezte Misi válaszra várva.
- majd egy gyors fuvallat öltött alakot.
- Én voltam az, eme birodalom királyának a legkisebb fia. Hetedik a Sebes szél. Na, ki mer kiállni
ellenem?
- Majd én. - Jelentkezett a kihívásra Imi, hogy ellássa eme szél kölyök baját.
- Te? Nincsen valami erősebb vállalkozó, hogy egy ilyen kis gyereknek kell harcolnia ellenem?
- Imi erre nagyon bedühödött. Kőzáporral és gyökérfonáltámadással indult a szél lény ellen, csak
sajnos mivel az levegőből volt nem hatott rá a támadás.
- Én megpróbálom lelassítani őt, ti addig keressetek valami szélvédettebb helyet. Majd utánatok
megyek. - Ordította a többieknek.
Találtak is, egy jó kis barlangot a közelben. Miközben egyre beljebb mentek a barlangban,
észrevettek egy kis fényt a távolban. Mikor Benjinek feltűnt, hogy ez a hely éppen olyan, mint amit ő
látott álmában a többiek meglepetésére gyorsan befutott és egy szentélyt talált.
- Ez, de szép. Ámuldozott el a bent látottakon. A falakon régi írások voltak és a szél jelképei, a terem
közepén ott lebeget saját medálja, gyorsan felvette a levegő elem medálját, ami után érezte az összes
szél fuvallatát, mint a szél kirepült a barlangból.
- Na, mi van kisfiú, talán túl kemény vagyok neked? - A széllény nagyot nevetett, de hirtelen látta,
ahogy Benji kirepül a barlangból.
- Velem próbálj meg harcolni te szélgyerkőc. - A széllény dühében elkezdte támadni, de nem sikerült
neki elfújnia a gyereket, nagy meglepetésére - Most én jövök. - Benji nekiindult szél
katapulttámadással, de sajnos egyik sem találta el.
- Úgy látszik te sem vagy jobb a barátodnál öcskös.
- Biztos vagy benne? - Benjinek ekkor jutott eszébe, hogy egy tornádócsapással beszívhatná, és így
legyőzhetné.
- Mi az utolsó szavad te gyerek?
- Tornádótámadás. - Így is tett és sikerült is neki elpusztítani a szél szörnyet. Az este hamar
lefeküdtek a barlangban. Holnapi nap korán felkeltek és tovább folytatták útjukat. Míg egy folyóhoz
nem értek.
- Nézzétek egy patak! - Örvendezett Balázs. A többiekkel együtt odarohant, miközben ledobálták
cókmókjukat. Nagyon szomjasak voltak így hát gondolták isznak belőle egy kicsit. Miközben ittak a
finom frissítő vizet egy vízi lény támadott rájuk és a vízbe húzta őket.
- Figyeljetek rám én és Benji megpróbáljuk legyőzni a vízi szörnyet ti addig, bújjatok el. - Mondta Imi
a többieknek azzal a kevés levegővel, ami még benne volt. Benji buborékokat hozott létre, amit a
többiek a fejükre téve lélegezhettek. A többiek egy víz alatti barlangot találtak. Mikor egyre beljebb
mentek a barlangban falán régi írásokra lettek figyelmesek. Majd egy gyönyörű szép teremben
találták magukat.
- Ez, de gyönyörű, nem igaz Panka?
- De igen, de nézd azt, egy újabb medál!
- Tényleg vajon melyikünké lehet? - Morfondírozott rajta Balázs.
- Ti nem érzitek, mint ha hívogatna. Ti nem érzitek ezt?
- Nem, de. Várjunk csak, Panka, azért érzed ezt, mert ez a te medálod, vedd fel gyorsan és tűnjünk el
innen!
- Panka hallgatott Jenire, fölvette a medált és érezte a víz frissítő és hatalmas erejét magában.
- Na, fiúkáim ideje elbúcsúzni az életetektől.



- Csak a holtestemen át!
- Ahogy akarod. - A kihívás után Panka rögtön minden féle vízi támadást indított a szörny ellen, de a
végső csapás a vízi őrvény volt a szörnyre a leghatásosabb. Miután legyőzte a szörnyet kiemelte
magát és a barátait a szárazföldre. A parton találtak egy biztos helyet és ott letáboroztak.
- Nem volt semmi ez a pár nap.
- Hát igen Benji. - Válaszolta Imi és megveregette barátja hátát.
- Segítenétek, mindjárt kicsúsznak az ágak a kezemből. - Imi és Misi gyorsan odarohanta Pankához
és éppen, hogy meg tudták fogni a faágakat, majd letették a tábortűz helyére.
- Kár, hogy holnap találjuk meg a tűz elemet.
- Ezt meg, hogy érted Imi? - Kérdezték a többiek.
- Nem logikus? Föld, levegő, víz volt eddig, logikus, hogy holnap a tűz lesz.
- Ja, de azt jelenti, hogy holnap egy tűzlénnyel kell megküzdenünk. - Mondta a többieknek
elszomorodva Jeni. - Szerintetek valaha is hazajutunk erről a furcsa helyről?
- Hát remélem, már most honvágyam van, pedig van egy olyan érzésem, hogy a kalandok leges
legelején tartunk.
Miután megfőzték az aznapi vacsorát és megették, hamar lefeküdtek, hogy a holnapi napra
kipihentek legyenek.
- A következő nap miután megreggeliztek az útvonalat keresték. - Szerintetek merre kell menni? -
Kérdezte Misi a többieket.
- Ha jól következtetek, akkor az ott egy vulkán és szerintem ott találjuk meg a következő medált.
- Az erdei út nem volt nehéz, de mikor a vulkánhoz értek.
- Hűha, ez de magas. - Ámuldoztak a gyerekek.
- Sajnos van egy olyan érzésem, hogy ezt meg kell másznunk.
- Nézzétek, ott van egy út. - Mutatott rá egy ösvényre Panka.
- Órák telhettek el mire felért. - Na és hogyan tovább srácok.
- Egyszerű a válasz. - Majd Imi egy földhidat épített ki a láva felett. - Nem kell félni, stabil egy híd.
- Hölgyeké az elsőbbség.
- Kösz Misi. - Fintorodtak rá a lányok.
- Nincs olyan érzésetek, mint ha figyelnétek?
- Ugyan már Balázs, szerinted mi tudna megélni a lávában?
- Hát Misi, szerintem egy sárkány képes rá.
- Mikor már majdnem átértek a hídon. - Nektek nem fura, hogy eddig nem történt semmi? - De mire
ezt kimondta egy hatalmas lángokat okádó sárkány repült ki a lávából. Majdnem a lávába taszította a
gyerekeket, de Misinek épp, hogy bele tudott kapaszkodni egy szirtbe. A többieknek sikerült elkapni
a szirt peremét, majd Misi nagy nehezen felsegítette a többieket.
- Nézzétek, egy barlang. Lehet, hogy itt van a következő medál. - Mutatott maga elé Jeni.
- Rendben, ti menjetek be és keressétek meg. Én, Benji, meg Panka addig visszatartjuk a sárkányt. -
A többiek gyorsan befutottak a barlangba, hogy minél előbb megtalálják a medált. - Akkor készen
álltok?
- Felőlem kezdhetjük. - Mondták a többiek.
- Rendben, akkor egyszerre. Most! Földzuhatag!
- Légágyú!
- Vízhullámcsapás!
Ordították a gyerekek. Miközben ők a sárkányt próbálták meghátráltatni, addig a többiek a
barlangban egyre beljebb jutottak, szerencsére útközben találtak egy fáklyát, amivel fényt tudtak
kibocsátani maguknak a vaksötétben.
- Hú de meleg van itt.
- Ja, mint, ha egy szaunában lennénk. Remélem, minél hamarabb megtaláljuk azt a medált, hogy
végre elmehessünk erről a helyről.
- Számból vetted ki Balázs.
- Nem tudom, én nem érzem, hogy megsülnék. - Válaszolta Misi a többiek meglepetésére. -



Szerintem tök normális a hőmérséklet.
- Nézzétek ott, mint hogy ha valami fénylene. - Mutatott Jeni maga elé, aztán a többiekkel együtt a
fény irányába futottak. Minél közelebb kerültek a fényhez annál melegebb lett.
Egy kisebb barlangban találták magukat, aminek a közepén hamar észrevették a medált. Csak az
volt a probléma, hogy lángok vették körül.
- Na, ki veszi ki?
- Én nem, már majd megsülök.
- Akkor majd én. - Misi kicsit félt, hogy megégeti magát, de a saját és a többiek nagy meglepetésére
simán ki tudta venni a medált a lángok közepéből. Miután felvette a medált, mint ha nagy erejű tűz
lobbant ki a szívében. - Gyerünk, utánam. - Majd a többiekkel a nyomában gyorsan kisietett a
barlangból a többiek segítségére.
- A többiek már szinte teljesen kimerültek a hosszú harcban. A sárkány hirtelen mozdulattal, farkával
rájuk csapott. – Vigyázzatok! – Figyelmeztette a többieket Benji, de Panka annyira ki volt merülve,
hogy a sárkánynak sikerült letaszítani őt a szirtről.
- Miközben zuhant egyre lejjebb, azt hitte itt a vág, de hirtelen egy tűzgolyó repült ki a lávából, ami
megtartotta őt és nagy meglepetésére nem égette meg. Gyorsan odanézett a barlang bejáratához,
ahol meg is látta Misi nyakában a medált - Misi! - Örvendezett a lány. Majd a láng szépen visszavitte
bajtársaihoz a szirtre.
- Ti pihenjetek, le én addig elintézem a sárkányt.
- Rendben, sok sikert Misi.
- Most megfizetsz, hogy a barátaimra támadtál. Tűz golyótámadás! - De ez nem hatott a sárkányra
mivel ezt könnyedén elfújta.
- Na, várj csak. Tűzeső támadás. - De sajnos ez sem járt nagy sikerrel mivel a szárnyával egy csapásr
a elfújta. Misi tudta, hogy itt csak a tűz tornádó segíthet.
- Ez biztos le fogja győzni. Benji csinálj nekem egy tornádót.
- Rendben. - Benji által készített tornádóra, Misi tüzet bocsájtott ki, amitől örvénylő tűzzé változott. A
sárkány próbált elmenekülni a lángok elől, de nem járt nagy sikerrel. Még a kemény pikkelyei sem
tudták megvédeni a nagy erejű lángoktól, porként hullott bele a lávatengerbe.
A gyerekek nagyon ki voltak merülve a sok megpróbáltatás után, így hamar lefeküdtek aznap este.
A következő nap egy szép virágos mezőre értek. Szebbnél szebb virágok voltak, pitypangok, pipacsok,
napraforgók, meg olyan is, amit ember még soha életében nem látott.
- Ne feledjétek, el még két medál van hátra, figyeljünk oda, minden mozzanatra.
- Javaslom, oszoljunk csapatokra, úgy nagyobb eséllyel találjuk meg a következőt. - Misi, Imi északra,
Panka, Benji délre, Balázs és Jenifer nyugatra indultak el.
- A gyerekek, több órán át kutattak, de nem találták sehol sem a maradék két medál valamelyikét.
- Vajon hol lehet?
- Nézzük meg keletre, hát, ha arra meg lesz, Imi.
- Hirtelen egy színes ember alakú szörnyű fém tákolmány emelkedett ki a földből. Nagyot ordított
mire a gyerekek teljesen megrémültek.
- Futás! - Ordította Misi a többieknek.
A gyerekek megpróbálták a támadásaikkal hátrahagyni a szörnyet, de annak zord, fémes bőréről
könnyedén pattantak le a ráirányuló támadások.
Jenifer, kimerültében nagyot esett egy kavicsban, Balázs gyorsan odafutott, hogy felsegítse és szólt a
többieknek, hogy várják meg őket. A szörny megállt előttük és egy nagy lélegzettel magába szívta
őket.
A gyerekek nagyon megijedtek, de a sötétben hirtelen fény jelent meg mellkasukon. Mikor lenéztek,
látták, hogy a medáljuk jelent meg. Megfogták egymás kezét és erősen koncentráltak egy kivezető
útra. Miután megjelent előttük az átjáró, kifutottak rajta. A szörny nagy meglepődésében megtorpant.
Balázs hamar megmerevítette a szörnyet, Panka meg minden színt kiszívott belőle így semmivé
foszlott szét.
- De jó, végre mind megtaláltuk a medálunkat. - Örvendezett Panka.



- Jó, de én most az ágyikómnak örülnék.
A gyerekek egy kiadós vacsora után azon beszélgettek, hogy micsoda izgalmakat éltek át ezen a pár
napon. Mikor már későre járt lefeküdtek sátraikba, aminek fű színűek voltak, hogy ne vegyék észre
őket. Rákövetkező nap egy piramisféleségnél találták magukat.
- Szép munka gratulálunk nektek.
- Mi ez a hely? - Kérdezték a gyerekek a két játékfigurától.
- Ez a templom tartja védelem alatt Játékországot.
- Aha, most már értjük, de akkor mi mit keresünk itt? - Kérdezte Misi nagy szemrehányással
- A pajzs meggyengült és azért vagyunk itt, hogy megerősítsük a ti erőtök segítségével.
- Oké akkor mennyünk befelé. - Bent csak álmélkodtak és gyönyörködtek a gyerekek a csodálatos
építményen. A közepén egy hatalmas terem volt, a falakon régi írások és hat ember minta állt a
falakon. A terem közepén egy kőasztal volt és rajta hat hely a medáloknak.
- Oda a tartóhelyekbe tegyétek be a hat darab medált és a közös erőtökkel indítsátok be a pajzsot. - A
medálokat letették a kőasztalon lévő résekbe, majd körbefogták. Mindegyikük szívével és erejével
összpontosította erejüket, majd mágikus aura jelent meg körülöttük, ami a medálokba sugárzódott.
- Hát tényleg ezek a gyerekek azok.
- Igen, erre senki más nem lenne képes, csak ők hatan.
- Sosem hittem volna, hogy eljön ez a perc.
A gyerekek közös erejükkel működésbe léptették a gépezetet. Nagy fény lett hirtelen és mikor
kinyitották a szemüket egy másik helyen találták magukat.
Egy középkorú szemüveges felnőtt embert láttak maguk előtt, aki ezt mondta nekik: - Üdvözöllek
titeket a főhadiszálláson kedves hatmedálion újoncok.


