
 KATI ÉS A 13-AS HÁZ BOSZORKÁNYA



Ismertem egyszer egy kislányt, Katinak hívták, akinek az iskolájában egy nagyon különös, és ijesztő törté-

net keringett a gyerekek között. Azt mesélték egymásnak, hogy az iskola mellett, épp a Katiék háza felé 

vezető úton, a 13-as házban egy boszorkány lakik, aki gyerekeket rabol. Nem tudom hányan hitték el a tör-

ténetet, de jó néhányan egész biztosan komolyan vették. 

A 13-as ház egy régi, romos, elhagyatott házikó volt, és valamiképp teljesen elkülönült az utca többi modern, 

és barátságos házától. Ez a lak, mintha egy sötét erdő mögül kukucskált volna ki, gondozatlan, gizes-gazos 

kertje mögé rejtőzve. A kerítését sűrű, szúrós rózsabokrok nőtték be, amitől alig lehetett belátni az udvarra.

Néha, de nem túl gyakran a gyerekek egy alacsony öregasszonyt láttak a postaláda körül szöszmötölni. A 

papucsa furcsa hangon kopogott, az ujjai remegtek, öreg teste előredőlt, a háta púpos volt. Fehér haja ren-

dezetlenül az arcába lógott, bőre csupa ránc volt, és az állán egy nagy bibircsók éktelenkedett. A gyerekek 

azt mesélték, hogy tekintete varázslatba ejti az arra járó gyerekeket, és így tudja őket elrabolni. A „13-as ház 

boszorkánya”, csak így nevezték egymás között.

- Jól vigyázz, nehogy a szemébe nézz! – riogatták egymást. – Mert varázslatba ejt, bevisz a házába, és 
többé sohasem enged el. 

Egy csomó hátborzongató történet keringett a diákok között, arról hogy mi történt ezzel, azzal a gyerekkel, 

akit elkapott a boszorkány… Persze, ha megkérdeznéd tőlük, hogy konkrétan kivel történtek meg ezek a 

dolgok, nem tudnának felelni.



Nos… a rémsztorik miatt úgy esett, hogy Kati és a barátai egyedül sohasem mentek el a 13-as ház előtt, 

hiszen mi van akkor, ha a boszorkány rájuk pillant, és ők nem tudják megállni, hogy ne nézzenek vissza? 

Minden reggel megvárták egymást a sarkon, és együtt siettek az iskolába. A nap végén pedig bevárták egy-

mást az iskola udvarán, és szintén csapatban mentek haza, mert így sokkal nagyobb biztonságban érezték 

magukat, mint egyedül. 

Történt azonban, hogy mivel Kati nagyon jól gitározott, felvételt nyert az iskola zenekarába. Ez persze 

azzal járt, hogy hetente egyszer zenekari próbán kellett részt vennie. Mivel a bandából senki nem lakott 

arrafelé, amerre ő, ezeken a napokon egyedül kellett elsétálnia a 13-as ház előtt. Az első próba után jött csak 

rá, hogy milyen nehéz helyzetbe került.

Késő délután volt már.  A világosság általában magabiztosságot adott Katinak, de aznap még az ég is sötét 

felhőkkel volt tele. Próbált úgy tenni, mintha minden rendben lenne, de ahogy közeledett a 13-as házhoz, az 

most ijesztőbbnek tűnt, mint valaha. A szél süvített, és az öreg fák ijesztő árnyakat vetítettek a járdára. Kati 

hirtelen megállt, és fogalma sem volt, hogy mit csináljon. Hogy tud ő szembenézni a félelmével? Mi van, ha 

kijön a banya, és ránéz? …

Arra gondolt, hogy visszamehetne az iskolába. Hogyha siet, még ott találja a tanárokat, és hívhatná az anyu-

káját, hogy jöjjön érte. De mi van, ha a nagyok még mindig ott lesznek a suliban? Ha megtudják, hogy nem 

mer egyedül hazamenni, akkor kinevetik, és ezzel fogják később csúfolni. 



Volt egy másik út is hazafelé, de az jóval hosszabb volt, és már így is elkezdett sötétedni. Mehetett volna 

ezen az úton, de a sötétség ugyanúgy ijesztő lett volna. 

Nem! – mondta magának.  - Bátornak kell lennem, és el kell sétálnom a 13-as ház előtt!

Ahogy közeledett a házikó felé, az valahogy egyre nagyobb, és fenyegetőbb lett. Egyszeriben el akart futni, 

de úgy érezte, hogy a futástól bepánikolna. 

- Jobb lesz, ha szép lassan haladok el a ház előtt. Megőrzöm a nyugalmamat. – bátorította magát, és vett 

néhány mély lélegzetet, mielőtt tovább haladt volna. 

Ahogy egyik lábát emelte a másik elé, megpróbált a banya helyett valami egészen más dologra gondolni. 

Képzeletben felidézte az otthonát, az anyukája ölelését, az apukáját, a kedvenc vacsoráját, a puha ágyikóját, 

a szeretett plüssállatait… És ahogy ezekre gondolt, a házikó ijesztő kinézete valahogy eltűnt, és már nem 

hatott olyan félelmetesnek. Persze, amikor gondolatai újra a banya körül forogtak, a ház ismét ijesztővé vált.

Nem! - fegyelmezte magát Kati. Koncentrálj arra, hogy milyen jó érzés lesz hazaérni! És ettől valahogy 

sokkal könnyebbnek érezte magát. El is mosolyodott magában, mert nagyon élvezte, ezt az újonnan kitalált 

trükköt, és büszke volt, hogy képes lecsendesíteni vele a félelmét. 

Igen ám, de amikor elérte a 13-as ház kapuját, egyszeriben minden kellemes gondolatát elfeledte, ugyanis 

az öregasszony éppen kint volt a kertben, és éppen őt nézte. Kati próbált nem odanézni, de szeme sarkából 

látta, hogy a nő kedvesen mosolyog rá. 



Az anyóka most valahogy kisebbnek, és kevésbé ijesztőnek tűnt, mint ahogy a történetek elbeszélték. Kati 

tovább szedte a lépteit, és egészen hazáig sétált, miközben végig az otthonára gondolt, - a családja körében 

elszürcsölt, finom meleg paradicsomlevesre, és a közös nevetgélésekre… 

Bár szép befejezés lenne, ezen a ponton még nem ért véget a történet. A zenekari próbák után ugyanis Kati 

továbbra is egyedül járt haza, mégpedig a 13-as ház előtti úton. Mivel a kis anyóka mindig kedvesen mo-

solygott rá, Kati kezdte úgy gondolni, hogy nem is olyan ijesztő, mint mások állítják, és egy alkalommal visz-

szamosolygott rá. A következő héten majd kiugrott a szíve, mert az anyóka integetett neki, sőt köszönt is, 

hogy SZIA.  

Kati ezentúl alig várta, hogy újra próbanap legyen, és hazafele menet végre megállhasson és beszélhessen 

a kedves nénivel. Kiderült, hogy igaziból Emese néninek hívják, és sok érdekes történetet ismer, mert már 

nagyon idős, és sok mindent megélt. Végül Kati megkérte, hogy meséljen neki a régi korokról, mert épp 

erről kellett fogalmazást írnia történelemből házi feladatként. A néni nagyon szívesen segített neki, így Kati 

bement a házikóba. Kedves új barátjával limonádét iszogattak, frissen sült kekszet ettek, és a beszélgetés 

közben sokkal jobban megismerte az anyókát, mint a barátai. 

A házi feladatára végül csillagos ötöst kapott. Az osztálytársai először nem hitték el neki, hogy tényleg járt 

a boszorkány a házában, és valóban ő segített a fogalmazásban, mert hát hitük szerint, a 13-as házból még 

soha senki nem szabadult ki élve. Azt mondogatták, hogy a banya csak elvarázsolta Katit, és egy nap majd 

tényleg nem fogja elengedni, Kati azonban már nem dőlt be az ijesztgetésnek. Ő már tudta az igazságot 

Emese néniről, a barátai viszont még mindig ragaszkodtak a félelemhez, hogy a 13-as házban banya lakik, 

aki gyerekeket rabol el. 



Kati nem hagyta annyiban a dolgot, és szép lassan meggyőzte barátait, hogy kísérjék el őt az anyóka házá-

hoz. Miután bemutatta őket Emese néninek, az iskolások félelme egycsapásra szertefoszlott, és a 13-as ház 

banyájáról szóló történetet azóta már senki nem meséli.
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