
 
Egyszer volt, hol nem volt, Bonyhád városunk közelében felderítő katonáink érdekes tárgyat 

találtak. Valami különös anyagból készítették, és furcsa doboz alakja volt. A tetején apró kis 

dudorok nőttek, de orvosaink megállapították, hogy nem szemölcsök, mégis olyan puhák 

voltak, hogy ha megnyomtuk valami furcsa cső emelkedett ki a dobozból. Megpróbáltuk hát 

valahogy visszanyomni belé, de csak furcsa villanást sikerült előidéznünk. A hosszú, kitartó 

nyomogatás után végül a doboz egyik oldalán egy különösen apró festmény jelent meg, melyet 

üveglap védett… biztos azért nehogy lepattogjon róla a festék. Valahogy a festményen 

felismerni véltük városunkat, bár eléggé furcsa épületek voltak rajta, mintha nem is a mi 

korunkból származtak volna. Ezután még több képet találtunk, mindegyik máshogy nézett ki, 

mint amilyennek azt saját festőnk ábrázolta volna, tehát haditanácsadóinkkal arra jutottunk, 

hogy ez egy titokzatos ellenség terveit ábrázolja, akik újjá akarják építeni városunk ördögi 

masinájuk segítségével. 

Ez volna itt a kastélyunk, ahonnan 

királyságunkat irányítjuk. Széchenyi 

felmenőinkről nevezték el, kik közül egyiknek 

szobra díszeleg a spenót zöld épület előtt. 

Nagyszerű díszpompás termekkel 

büszkélkedhetnek az itt lakók. Bár nem olyan 

nagy, csekélynek éppen nem nevezhető 

könyvtárunk is van. Hatalmas báltermünkben 

nagy ünnepélyeket szoktunk rendezni. Nagy 

park is tartozik hozzá, valamint Cz király már 

említett, kedvelt horgász helye. S el sem 

felejthetnénk a lakomatermet. 

 Íme, a királyunk helyettesének székhelye, 

csak, mint minden más, ez is kicsit furcsán 

van felépítve. Itt tartózkodnak a nemesek, 

kik mind hűséggel tartoznak nekünk. 

Vezetőjük Lord Potápi Árpád. Ő intézi az 

ügyeinket, amíg Cz királynak nincs kedve 

vagy éppen ideje rájuk. Nos, láthatjuk, hogy 

ez az épület kissé érdekes, tekintve az egybe 



olvadó szürke követ, mely számunkra ismeretlen anyagból van. Bár a titokzatos 

ellenségeinknek talán igazuk is van abban, hogy az itt tartott rengeteg mulatságot inkább ezen 

a nyalt téren rendezhetnénk meg. 

Ez a felettébb érdekes stílusban épült 

épület például ellenségeink számításai 

szerint, legalábbis, amire következtettünk 

talán egy könyvtárnak adhat helyet, bár 

meglepően hasonlít Perczel felmenőink, 

még most is csak épülő kastélyára. Bár 

eme rokonaink egyáltalán nem terveztek 

hozzá ilyen különös formájú, hattyúkra 

emlékeztető szökőkutat. Meg kell hagyni 

talán, jó lenne tanácsolni nekik, hogy ezt 

a színt használják föl, mert elég jól illene 

kastélyukhoz. Remélem az a titokzatos 

ellenség, az épület tetején azzal a furcsa 

toronnyal nem kívánja elcsúfítani eme 

remekművet. 

Csodás, nagybecsben tartott templomunk, de igen érdekes 

dolgokkal körülvéve. Ezek a kis oszlopok még a kisebb 

furcsaságokhoz tartoznak. Arról már ne is beszéljünk, hogy ezen 

kívül két másik templomot is találtunk, - mi több… egy utcában! - 

annak ellenére, hogy nálunk csupán ez az egy van. Ez a szürke kő 

mely körülveszi a csodás épületet, még furcsább jelenség 

számunkra, nem különben az a fehér doboz, amely a templom 

mellett áll. Egy kissé hintónkra emlékeztet, még sincs előtte ló. 

Ezek az emberek, akik feltételezéseink szerint az a bizonyos 

ellenség, igen csak szokatlan viseletben vannak.  

Ezt a 

szobrot még nem igazán ismerjük, 

bár mestereinkkel tervezgettük 

már, hogy hasonlót építtetünk, 

amit majd elnevezünk 

Szentháromság - szobornak, ám 

még nem került felépítésre. Úgy 

tűnik terveink elég jók ahhoz, 

hogy megvalósítsuk őket. Bár nem 

hiszem, hogy a mi építészeink 

ilyen környezetet varázsolnának 

neki, ismét a furcsa kővel, az 

érdekes oszlopokkal és a szekér-

szerű dobozokkal. Abban a nagy 

sárga épületben a régi korok emléktárgyait tekinthetik meg a kíváncsiskodók. 



Eme gyönyörű, messze földön híres 

épületben tanítják a tehetősebb emberek 

a gyermekeiket az írás, olvasás és 

számolás nemes tudományaira. A 

hercegnők nagyon ódzkodnak attól, 

hogy itt művelődhessenek, bár a bolond 

folyton bíztatja őket, mivel ő is ide 

vágyódik, ámbár ő nem tanulhat… 

hiszen ezért bolond a bolond. Minél 

több ily festményt nézünk végig, annál 

megszokottabbá válik számunkra eme 

érdekes környék; a kő, s a többi egyéb. 

Azt hiszem jó lesz, ha a kőműveseink kitalálják, miféle nyersanyag szükségeltetik ehhez a 

fajta úthoz, mivel igencsak elnyerte tetszésünk. Mennyivel könnyebben gurulnának rajta a 

hintók kerekei. 


