Dörmi homokvárat épít a strandon

Dörmi egy szép nyári napon barátaival, Petivel és Zsófival strandolt a vízparton. Éppen egy
homokvárat építettek közösen.
Az ilyen kis várak építése közben a képzelet beindul, és fantasztikus történetek kezdenek születni a
fejünkben, mielőtt még észrevennénk őket. Dehát tulajdonképpen ezt kell tennünk, ha a saját
várunkat készülünk felépíteni: a képzeletünkre kell hagyatkoznunk.

„Ha én lennék a vár királya, lenne egy bátor katonákból álló páncélos hadseregem. Lenyűgöző lovagi
tornákat rendeznénk”, mondta Dörmi barátja, Peti.
„Szerintem a kastélyban nagy fogadásokat kéne tartani, keringőzhetnénk a nagy csillárok alatt. Vagy
legalább valami diszkógömb lehetne”, ábrándozott Zsófi.
„És az előcsarnokban egy szimfónikus zenekar játszhatna, vagy inkább a város legjobb lemezlovasa.”
Dörminek más elképzelése volt: „Lefogadom, hogy a kastélynak ezer éves története lenne és talán
még szellemek is laknának benne. Szívesen lennék nyomozó, aki a titkos járatokat keresi és
megmagyarázhatatlan rejtélyeket próbál megoldani.”
A gyerekek úgy döntöttek egyesítik ötleteiket. Egy olyan kastély terveztek, amelynek...
- nagy tükrös előcsarnoka van, ahol csodás bálokat lehet rendezni
- titkos alagútjai vannak, tele elrejtett kincsekkel
- szurdokkal ölelt vizesárka van, hogy a kalózokat, sárkányokat és szörnyeket legyőzhessék
Kedves kis olvasónk, szerinted melyik kinek az ötlete volt?

Ahogy a vár épült, Dörmi, Zsófi és Peti elkezdték egybeszőni történeteiket, mely a következőképp
körvonalazódott:

„Egyértelmű, hogy a kalózok az elrejtett kincseket keresik a vár alatti titkos folyosókon”, javasolta
Dörmi.
„Lehet, hogy akkor támadnak, amikor éppen mindenki a bálban van és senki nem őrzi a kapukat”,
tette hozzá Peti.
„Tehát, amikor a kalózok az alagútakon közelednek, a lovagok szembeszállnak velük, aztán hirtelen
egy sárkány bukkan elő egy mélyen fekvő, eldugott barlangból, így a kalózok és lovagok közösen
próbálják legyőzni a fenevadat”, szólalt meg Zsófi is.
„És végül együtt ünnepelnek”, zárta a mesét Dörmi. „És a sárkány lesz a lemezlovas.”, egészítette ki
Peti.
Zsófi olyan jóízűen nevetett, hogy közben a hasát szorította: „Sosem hallottam még ilyen bolond
történetet egész életemben.”
És a Te váradnak mi lenne a története?

