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A kedvenc tarantulámnak, 

Sybilnek – sosem felejtelek el!

A nemkedvenc nővéremnek, 

Sibble-nek – tényleg tiszta szőr a lábad!
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Épp most hívott 

Mr. Wellington, a 

Londoni Zoológiai 

Társaság elnöke. Az 

ő egyik feladata az, 

hogy megmenekítse 

azokat az egzotikus 

lényeket, amiket 

ellopott valami 

szélhámos, például az 

egykori szomszédunk, 

Lysander Witzel. 

IZGALMAS HÍREK!

Daniel Tooty, 
akit a barátai 
csak úgy 
ismernek, 
Danny, a 
kapuszseni; 
egy jóképű 
fiatalember, 
aki az 
Ocklesfordi 
Általános 
Iskolába jár.
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Olykor-olykor Mr. Wellington felkér 

valakit, hogy vigyázzon egy ilyen 

lényre, amíg az haza nem térhet, 

vagy új otthonra nem lel. 

Ma azért hívott, hogy nem vigyáznék-e 

én az egyik ilyen állatra.

E-mailben elküldött egy csomó 

lehetőséget, amik közül 

választhatok:

GIGI, 
A GOLYÓSZEMŰ 
MÁSZÓBÉKA

SZASZA, 

A SZ
AKÁLL

AS A
GÁMA

ZSANI, 

A ZSÍROSFARKÚ GEKKÓ
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Szasza, a szakállas agáma 

kifejezetten érdekesnek tűnt. Az 

agáma egyfajta gyíkot jelent, a 

szakálla meg tök állat!

Aztán megláttam egy nevet, ami ki-

emelkedett a listából, és azt kiál-

totta: Ne is figyelj a többiekre! Rám 

figyelj! A név Sybil volt. A nővé-

rem, Sibble nevét is így kell írni 

igazándiból. De ez a Sybil sokkalta 

szebb volt, mint az én nővérem.

Ez a Sybil egy ritka és igazán nagy 

pók. 

SIBBL
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Sybil egy góliát madárpók, ami a 

létező legnagyobb fajta tarantula. 

Akkora, mint egy lapostányér, és 

van nyolc nagyon szőrös lába.

Mondtam Mr. Wellingtonnak, hogy 

Sybilt választom, és már alig 

várom, hogy megérkezzen!

Hozzászólások:

NehézsorsúNővér írta:

Daniel Tooty a világ legnagyobb 

kamugépe. El kéne mennie 

szemészhez, ha azt hiszi, hogy 

jóképű. Valójában ilyen:  

rendetlen, büdös 

és hihetetlenül 

idegesítő. 

JÓKÉ
PŰ K

ISSR
ÁC
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A legrosszabb öcs, akit csak egy 

nővér elképzelhet. ABSZOLÚTE ki 

van zárva, hogy itthon tarthasson 

valami lényt, főleg egy tarantulát. 

Valószínűleg meg sem kérdezte 

anyuékat a dologról. 

Üdv,

Sybil
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Na, mit csináltam az előbb? Autókáztam egyet 
apu új sportkocsijával. Amikor azt mondom, új, 
azt úgy kell érteni, hogy legalább tizenöt éves. 
Apu mindig is akart egy piros Ferrarit, de azt 
hiszem, be kell érnie ennyivel – a kocsi ugyan 
piros, de semmiképpen sem Ferrari.

Anyu belement, hogy apu vegyen egy ilyet 
a nagyi által ránk hagyott pénzből. Anyu arra 
jutott, hogy jó, ha apunak van saját kocsija 
az ablakmosó vállalkozásához, bár szerintem ő 
nem éppen sportkocsira gondolt.

– Hogy fogod rákötni a létrákat? – kér-
dezte anyu.

– Majd kitalálok valamit – válaszolta apu. 
– Jössz egy körre, Danny?

Szuper volt. A szörnyű idő ellenére is  
leeresztettük a tetőt, és én mindenkinek  

APU ÚJ, TIZENÖT ÉVES 

SPORTKOCSIJA
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integettem, aki mellett elmentünk. Mondjuk, 
senki sem vett észre, mert mindenkit lekötött, 
hogy meneküljön az eső elől. De láttam, ami-
kor Angela Detzukie az anyukájával berohant 
a Tréfatrafikba. Azt hiszem, pont felém for-
dult, mielőtt bement volna. 

Aztán kiszúrtam egy ismerőst a Sport-
Porta előtt. Épp felpillantott, mikor elmentünk 
mellette, de neki nem integettem, helyette egy 
csúnya pillantást lövelltem felé. Stan Witzel volt 
az, Lysander Witzel, a szélhámos szomszéd fia.
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Mire hazaértünk, teljesen eláztam. Apu 
Sibble-t is elhívta kocsikázni, de ő nem akarta, 
hogy eső vagy szél érje a frizuráját.

– Pedig lehet, hogy jót tennének neki! – 
mondtam.

– Az, hogy te szívesen nézel ki úgy, 
mint egy ázott patkány, nem jelenti azt, hogy 
én is! – felelte. – Jut eszembe, Mr. Wellington 
telefonált, és kellemesen elbeszélgettem vele. 
Anyu pedig szeretné tudni, hogy miből gondo-
lod, hogy tarantulát hozhatsz a házba.

Az álnok nővérem elszúrta a tervem. Anyu 
szólt, hogy hívjam fel Mr. Wellingtont, és mond-
jam meg, hogy mégsem jöhet hozzánk Sybil.

– Anyádnak igaza van – mondta apu. – 
Minek ide még egy lény, mikor már alapból itt 
vagy nekünk te!

Sibble szerint ennél viccesebbet még 
életében nem hallott. Ezért aztán felhívtam 
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Mr. Wellingtont és megmondtam neki, hogy felő-
lem bármikor hozhatja Sybilt. Biztosra veszem, 
hogy a családom meg fogja kedvelni a pókot, 
amint kicsit jobban megismeri. 
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El sem hinnéd, 

micsoda szépség! 

Halványbarna 

színű, és nyolc 

eszméletlenül 

szőrös lába van, 

majdnem olyan 

szőrösek, mint a 

nővérem, Sibble 

lábai. Két gülü 

MEGÉRKEZETT  

AZ ÉN SYBILEM!
Daniel Tooty a 
Fairford United 
kapusa. Az 
alábbi játéko-
soknak volt  
akkora szeren-
cséjük, hogy 
egy csapat-
ba kerüljenek 
vele:

George „Spuri” 
Green, az ász 
középpályás. 
Mindig elsőként 
ér a labdához.
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szeme van, meg két 

hegyes csáprágója.

Egy nagy 

kartondobozban 

érkezett, amin az 

állt: Ez a teteje. 

Abban volt egy 

kisebb, átlátszó 

doboz, és abban 

volt Sybil.

Brutálbenga 
Burt a védelem. 
Nincs, aki elég 
bátor lenne 
ahhoz, hogy 
átjusson rajta.

Kattant Colin 
Corn,  
aki céltalanul 
futkos össze-
vissza, és 
ezzel össze-
zavarja az 
ellenfelet.

Billy Truss, 
akinek az 
apukája Mr. 
Truss, a világ 
legunalmasabb 
tanára. Billy 
is középpályás, 
és nagyon jó a 
taktikai meg- 
beszélésekben.

EZ 

A TETEJE
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Apu épp az autót takarította, 

amikor Sybil megérkezett, nyilván 

ezért nem volt túl érdeklődő 

iránta. Anyu pedig még dolgozott, 

vagyis őrá még vár az az örömteli 

pillanat, amikor megismeri a 

legújabb családtagunkat.

Mr. Wellington ellátott mindennel, 

ami Sybil gondozásához kell. És sok-

szor olvasgatom azt a weboldalt is, 

amit a hozzám hasonló állatbarátok 

kedvéért indított. A neve ZooTár. 

Először is, vastagon kibéleltem a 

terráriumát vermikulittal. Aztán a 

sarokba tettem egy virágcserepet, 

hogy Sybilnek legyen hol odút 

csinálnia. A cserép alja hiányzik, 
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és én az oldalára döntve tettem 

be, hogy a terrárium oldalán át 

bekukucskálva láthassam benne 

Sybilt. Adtam neki 

vizet is, így már van 

mindene, ami kellhet. 

Egy kicsit később 

adok neki enni is.

A tarantulák a meleg, napos 

helyeket kedvelik. Kaptam egy spéci 

lámpát, amivel megvilágíthatom a 

terráriumát, de megtaláltam számára 

a tökéletes ablakpárkányt is. Van 

ugyanis egy szoba a házunkban, 

aminek az 

ajtaján ez a 

szöveg áll:




