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trükkjei

Gézengúz
bajba kerül
– Ellie! ELLIE!
Ellie felugrott, és hirtelen elveszítette, hogy hol tart
a könyvben, amit éppen olvasott. Max kiabált, és mérgesnek tűnt.
A kislány hallotta, ahogyan Max szobájának ajtaja
becsapódik, és a bátyja átviharzik a közlekedőn.
– De hát nem is voltam a szobájában! – suttogta
Gézengúznak, aki ott feküdt mellette az ágyon, amíg
ő a tankönyvét olvasgatta. Gézengúz fülét hegyezve
a szobaajtóra bámult. Ellie aggódó pillantást vetett a
kutyusra.
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– Én nem voltam a szobájában, de… Jaj, Gézengúz,
remélem, nem osontál be, és nem…
Az ajtó kicsapódott, és berontott rajta a bátyja. Az
arca lángolt a méregtől. Valami kifacsart, fekete-fehér
dolgot lobogtatott a kezében, és felbőszülten meredt
a húgára.
– Ide nézz! – kiáltotta.
– Ez meg mi? – kérdezte Ellie tétován.
Max tízéves volt, két évvel idősebb
nála, és általában elég lazán vette

8
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a dolgokat. Amikor azonban felmérgesedett, nagyon
ijesztő tudott lenni.
– Látod? Már azt sem lehet megmondani, hogy mi
ez. Mert az a buta kutya megrágta. Ez a focilabdám,
Ellie! Az aláírt, Walchester United focilabdám, amiért
három óráig álltam sorba! – Max lehajította a labdát a
földre. – Vagyis az volt. Most már csak szemét.
– Nagyon sajnálom… – Ellie érezte, hogy a szeme
megtelik könnyel. – Nyitva hagytad a szobaajtódat?
– Ne próbáld meg rám kenni! – kiabálta Max. –
A te kutyád rágta szét! Elmondom anyának! És tudod
mit, Ellie? Megkérem, hogy küldjük vissza Gézengúzt a tenyésztőhöz. Ő a legrosszabb kölyökkutya az
egész világon!
Max kiviharzott, Ellie pedig rémülten bámult
utána.
Gézengúz, aki megijedt a kiabálástól, felnyüszített,
Ellie erre szorosan magához ölelte.
9
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– Nem gondolta komolyan – suttogta. – Apa és
anya sosem küldenének vissza.
De már korántsem volt olyan biztos ebben, amikor
meghallotta, hogy Max odalenn a földszinten azt magyarázza az anyukájuknak, miért is kellene a kiskutyát
visszaküldeni a tenyésztőhöz, ő pedig azt válaszolja,
hogy majd elgondolkodik a dolgon.

Másnap reggel Ellie a lépcső tövében ülve húzta az
iskolai cipőjét. Szomorúan mozgatta meg a lábujjait.
Ez a cipő távolról sem volt olyan kényelmes, mint az
edzőcipő, amit a tavaszi szünetben hordott. A szünidő
hihetetlenül gyorsan elröpült az új kiskutya körüli sok
izgalom miatt.
Gézengúz érdeklődve szaglászott Ellie lába körül,
és éles kis fehér fogával rágcsálta a tépőzár végét.
Ellie finoman távolabb tessékelte.
10
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– Gézengúz, nem szabad! Anya nagyon mérges lesz,
ha szétrágcsálod a sulis cipőmet! Tegnap megetted a
fél pár zokniját, emlékszel? És még azt sem bocsátotta
meg, hogy összerágtad az edzőcipőjét.
Gézengúz felnézett a kislányra, szeme pajkosan
csillogott. A cipőkben volt valami szörnyen csábító!
– Kész vagy, Ellie? – kérdezte anya, amint lejött
a lépcsőn, kezében a kislány tornazsákjával. Max és
Ellie általában együtt ment iskolába. A nővérük, Lila
azonban az ellenkező irányba járt gimnáziumba.
– Te is velünk jössz, hogy magunkkal vihessük Gézengúzt? – kérdezte reménykedve Ellie az anyukájuktól, miközben felállt. – Fogadni merek, hogy tetszene
neki a séta. Hiányozni fogunk szegénykének.
– Nekem nem fog hiányozni – morgott Max, mialatt
lerohant a lépcsőn. Még mindig nagyon haragudott
Gézengúzra.
Gézengúz meghallotta a „séta” szót, és izgatott ugatással táncra perdült a pórázát tartó kampó alatt.
11
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– Kérlek! – könyörgött Ellie. – Csak nézz rá, anya!
– Most nem lehet! Nézd csak, hány óra van! Elkéstek, ha nem siettek. De magammal viszem, amikor
értetek megyek suli után. Rendben?

Ellie legjobb barátnője, Christy az iskolakapunál várta
a kislányt.
– Ó, pedig azt reméltem, hogy elhozzátok Gézengúzt is! – panaszolta, amikor meglátta Ellie-t és Maxet, ahogyan futva közelednek.
– Anya nemet mondott, mert késve indultunk – zihálta Ellie. – De délután elhozza, úgyhogy meg tudom mutatni mindenkinek.
Miközben elpakolták az iskolatáskájukat a tanteremben, Ellie elmesélte Christynek, mi történt Gézengúzzal és Max focilabdájával.
12
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– Még mindig nem hajlandó beszélni velem,
egyetlen szót sem szólt útközben. És tegnap este,
amikor Max azt javasolta, hogy vissza kellene küldeni Gézengúzt a tenyésztőhöz, anya azt válaszolta,
hogy elgondolkodik rajta. Aztán apa kicsivel később
kiment a kertbe, és hatalmas gödröt talált a pázsiton…
– Figyelem, lányok! – Harley tanárnő rájuk szegezte a tekintetét. – Elég a pusmogásból, Ellie! Fenn vannak az új szavak a táblán.
– Elnézést! – motyogta Ellie, fülig vörösödve. Nem
volt hozzászokva, hogy rászóljanak az iskolában. Később azonban felvidult, amikor Harley tanárnő megkérdezte, hogy a szünidőben történt-e velük valamilyen izgalmas dolog, amit szívesen megosztanának az
osztállyal. Ellie feltette a kezét. Általában nem szeretett mások előtt beszélni, de Gézengúz érkezését el
akarta újságolni mindenkinek.
13
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– Igen, Ellie? – szólította fel Harley tanárnő.
– A múlt héten kaptunk egy kutyust. Gézengúz a neve.
– Nagyon izgalmas! – mosolygott a tanárnő.
– Milyen fajta kutya?
– Jack Russell-terrier. Tizenhárom hetes. Anyukám
magával hozza, amikor eljön értem tanítás után. Úgyhogy mindenki megnézheti.
14
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Harley tanárnő bólintott.
– Szívesen megcsodáljuk.
Szünetben nagyon sok osztálytársa kérdezgette a
kislányt Gézengúzról.
Ellie már alig várta, hogy megmutathassa. De azért
egy kicsit aggódott is.
Christy oldalba bökte, amikor a szünet után visszaültek a padjukba.
– Minden rendben?
Ellie közelebb hajolt, hogy suttoghasson. Nem
akarta, hogy Harley tanárnő még egyszer rájuk szóljon.
– Aggódom Gézengúz miatt. Remélem, nem komiszkodik otthon. Amikor legutóbb magára hagytam, egész idő alatt vonyított.
– Anyukád otthon van. Nem igaz?
Ellie bólintott.
– Akkor is hiányzom neki. – Ellie szívét önkéntelenül is némi büszkeség töltötte el erre a gondolatra.
15
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Anya kissé kimerültnek tűnt, amikor tanítás után eljött a gyerekekért. A kapunál állt, szorosan tartva Gézengúz pórázát. Megpróbálta csendre inteni a kiskutyát, amikor megugatott egy arra járó babakocsit.
– Szia, anya! Gézengúzzal minden rendben volt?
– kérdezte Ellie, miközben leguggolt, hogy megszeretgesse a kutyust. Gézengúz fel-le ugrált, igyekezett
megnyalni a gazdija arcát.
Anya felsóhajtott.
– Egész nap kétségbeesetten nyüszített. Alig tudtam dolgozni tőle. És nézd meg a pórázát! Lerángatta
a kampóról, és cafatokra rágta.
– Jaj, ne! – Ellie átvette a csinos kis piros pórázt az
anyukájától. Az egyik vége teljesen szét volt rágva.
Akkor szaladt oda hozzájuk Christy.
16
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Tetszik?

Mi is nagyon szeretjük.
Szívből ajánljuk,
ha örömre és felszabadult percekre vágysz!
Már rendelhető!

Élvezd mihamarabb!
Most
kedvezménnyel
lehet a tiéd!
Megnézem.

Ne hagyd ki!

2014.11.22.-i állapot

Rendeld meg most a kiadónál!
Még több jó könyv
megjelenését támogatod vele.
Imádom a jó könyveket. Kérem máris!

Gézengúz új trükkjei
– Szia, Gézengúz! – üdvözölte a kiskutyát, miközben leguggolt, és megcsiklandozta. A kutyus a kislány
körül ficánkolt, egész teste mozgott, ahogy a farkát
csóválta. Ellie osztályából több lány is köréjük gyűlt,
hogy egyesével megsimogassák a kiskutyát.
Ellie észrevette, hogy Harley tanárnő is feléjük közeledik.
– Nagyon édes kölyök, Ellie! – Lehajolt, hogy megcirógassa a játékos kutyust, aki felugrott rá, boldog
csaholás közepette.
Amikor Gézengúz megfordult, hogy Ellie egy másik osztálytársa is megsimogathassa, a kislány észrevette, hogy Harley tanárnő gyönyörű, halvány rózsaszín szoknyáján apró tappancs formájú sárfoltok maradtak…
Ellie elpirult szégyenében.
– Jaj, nagyon sajnálom, Harley tanárnő, nem vettem
észre, hogy sáros a tappancsa!
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