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 Egyszer történet valahol a világon egy nagyon furcsa dolog. De nem is úgy mondanám, hogy 

furcsa dolog hanem inkább csoda. De nem is húznám a szót, inkább elkezdem a történetet.  

 Valahol a világban volt egy lány, de nem akármilyen lány! Legalábbis a mai világban, mert ez 

a lány beszélt az állatok nyelvén. Nagyon sokat járt-kelt szerte e világban. Egyik kiránduláskor  

kiáltást hallott. Futott az állat segítségére amint meglátta. Magyon elcsodálkozott, mert egy sarki róka 

volt. Éppen beleragadt a sárba, de nem akármilyen sár volt, hanem ragacssár amiből nagyon nehéz 

kimászni. De a lány nem tétovázott, azonnal leszabott egy indát. A sarki róka belekapaszkodott, és a 

lány elkezdte kihúznia a sárból. A róka megköszönte, hogy segített neki. Ezért a róka azt mondta, 

hogy elmond neki egy titkot.  

 -Figyelj detektív!-mondta a sarki róka. 

 -Én?-csodálkozott a lány. 

 -Igen. 

 -De én nem vagyok detektív! 

 -Most már igen. Ügyesen kikutattad, hogy honnan jön a kiáltás. Nos detektív.- mondta a sarki 

róka.-Na akkor elmondom a titkot. Van egy legenda az elveszett világról.  

 -Az elveszett világról?-mondta a detektív. 

 -Az van a legendában, hogy aki türelmes és tud beszélni az állatok nyelvén, az megtalálja a 

titkos ajtót az elveszett világhoz. Az ajtóhoz kell egy aranykulcs, de a kulcsot is meg kell keresni! A 

Kőszegi-hegység tetején van a titkos ajtó. Menj el oda és keresd meg az arany kulcsot. 

 -Jó, elmegyek.-A detektív elindult megkeresni az ajtót.  

Egy nap elteltével megtalálta a hegy legmagasabb pontját. A sarki róka nem tévedett, ott állt az ajtó. 

A kilincsen volt egy üzenet. Ez állt benne: az ajtót akkor nyithatod ki, amikor megtalálod az 

aranykulcsot. De nem lesz könnyű. Először meg kell találnod a kincses ládát, amiben lesz az 

aranykulcs. A Hétforrásnál van elrejtve a láda. A detektívnek tovább kellett mennie. Egy fél napot 

gyalogolt és odaért a Hétforráshoz. Keresni kezdte. Ahogyan kereste talált egy rozsdás kulcsot. Azt 

gondolta lehet, hogy ez nyitja majd a ládát. Aztán egyszer csak talált egy odúban egy furcsa kinézetű 

ládikát. A rozsdás kulcsot beledugta a kulcslyukba és csodák csodájára bele illett. Elfordította a zárban 

a kulcsot és kinyílt a ládika. Belenézett. Benne volt a fénylő aranykulcs ami nyitja az ajtót.  

 Egy napi járóút után visszament az ajtóhoz. A zárba az aranykulcsot elfordította. Az 

ajtó...kinyílott. Gyönyörű táj tárult elé, szép nagy erdők, rétek, halas tavak, folyók, patakok minden 

amit el lehet képzelni a világon. A detektív megtalálta amit szeretett volna, így az én mesémnek is 

vége. 


