Podczas spaceru książę Franek zauważył, że w pałacowym sadzie dzieje się coś
dziwnego. Ostatnio najpiękniejsza jabłonka obsypana była pięknymi owocami. A dziś?
Dziś na wielu owocach są małe dziurki, a młode listki są posklejane i pokryte czarnymi
kuleczkami.

Zaniepokojony książę Franek zawołał księżniczkę Kasię.
- Co mogło się stać? – zastanawiał się książę.
- Może jabłka w nocy zaatakował jakiś potwór? – powiedziała Kasia.
- No coś Ty, przecież potwory nie istnieją! – stwierdził stanowczo Franek.
- To może rzuciła na nie urok zła wiedźma? - próbowała rozwiązać zagadkę Kasia.
I tak wspólnie się głowili, aż Kasia wpadła na pomysł, żeby wezwać wróżkę Fitonię,
która zna się na wszystkich roślinach i wie jak im pomóc.
Po chwili zjawiła się wróżka Fitonia, która przyniosła ze sobą przyrządy niezbędne do
postawienia diagnozy.

Przeprowadziła dokładną lustrację drzewa jabłoniowego, obejrzała owoce i pędy,
i powiedziała do dzieci:

- Mam dla was dobrą i złą wiadomość. Może zacznę od tej złej- niestety
Wasza jabłonka jest chora. Owoce zaatakowała owocówka jabłkóweczka,
a liście- mszyce.
Franek i Kasia bardzo się zasmucili tą informacją.
- Fitonio, czy jeżeli drzewko jest chore to są jakieś specjalne lekarstwa, które mogłyby
mu pomóc wyzdrowieć? – zapytał Franek.
- Tak! To jest właśnie ta dobra wiadomość. Przepiszę Wam receptę na
magiczny płyn zwalczający szkodniki owoców. Na jego opakowaniu
znajduje się ważna informacja i Pan Waldek – pałacowy ogrodnik, po
przeczytaniu jej, będzie wiedział co należy z nim zrobić. – wyjaśniła Fitonia.
-

Najpierw jednak wezwijmy drużynę pracowitych biedronek, które rozprawią się

z mszycami. – kontynuowała wróżka.
Już po jednym machnięciu magiczną różdżką, nad głowami dzieci zaczęły
latać biedronki i lądować na pędach jabłoni. Szybko wzięły się do pracy
i uporały się z kłopotem.

- Problem z mszycami mamy już z głowy, teraz wszystko w rękach pana ogrodnika.
Odsiedzę Was za dwa tygodnie i sprawdzę czy jabłoń czuje się już lepiej. – wyjaśniła,
po czym odleciała zadowolona.
Księżniczka Kasia i Książę Franek codziennie odwiedzali jabłonkę, rosnącą
w pałacowym sadzie i obserwowali czy objawy choroby znikają.
- Widzisz Kasiu, już jest coraz lepiej. - powiedział radośnie Franek.
- Masz rację, wróżka Fitonia to ekspertka w dziedzinie roślin! – stwierdzała
księżniczka.
Po upływie dwóch tygodni, zgodnie z obietnicą w królestwie pojawiła się wróżka
Fitonia. Wraz z Frankiem udali się do sadu. To co zobaczyli bardzo ich zaskoczyło.
Na drzewie nie było ani jednego owocu!
- Gdzie są wszystkie jabłka? Czy to znowu jakaś choroba?– zastanawiał się książę.
- Nie, to niemożliwe! Tu wydarzyło się coś innego! – stwierdziła Fitonia.
Franek i wróżka analizowali co mogło się wydarzyć. Ich rozmyślania przerwał głos
Kasi dobiegający z pałacowej kuchni.
-
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że

postanowiłam upiec z nich pyszną szarlotkę. Chodźcie szybko!zapraszała księżniczka.
- I teraz wszystko jasne. – książę odetchnął ze spokojem.

