
Ossidea 

az Égi Város

David Dream 12. születésnapja 
előestéjén levelet kap, ami örökre 
megváltoztatja az életét. Az üzenetben 
rejlő utasításokat követve a fiú 
rábukkan a „megrekedt idő” kapujára, 
és kinyitja a befejezetlen könyvet.  
A fénysugárból egyszer csak  
egy fantasztikus, ámde súlyosan 
sebesült teremtmény toppan  
a szobájába. Érthetetlen szavakat 
mormol egy ismeretlen nyelven,  
majd átadja a fiúnak a szinte 
reménytelen küldetésre szóló 
megbízatást. A fiú megfújja a taharant,  
a teremtmény nyakában lógó 
varázskürtöt, ami egy rejtélyes  
és vad világba, Arcon Földjére repíti.
David hosszú utazása kezdetét veszi.  
A célja az, hogy eljusson  
az Égi városba és megmentse  
az elfek birodalmát Kahòs  
vérszomjas hadseregétől.  
De az emberi fajból származó fiú sorsát 
egy rettenetes titok övezi.

1. Könyv

www.ossidea.com

a szerzőről

Tim Bruno egy tengerparti 
nagyvárosban született, ami  

nemcsak kereskedelmi csomópont, 
hanem kultúrák találkozópontja  

is volt. Gyermekkorában szüleivel 
vidékre költözött, ahol Tim  

és leánytestvére a zöld mezők  
és a fák közvetlen közelében 

nevelkedett. Rajongtak a természetért 
és az állatokért. Ez a mérhetetlen 

szeretet késztette az ifjú Brunót arra, 
hogy természettudományi diplomát 

szerezzen. Az egyetem elvégzése 
után Tim visszatért szülővárosába, 

ahol tengerbiológiával és cetek 
tanulmányozásával foglalkozott. 

Kutatásainak eredményeit számos 
neves, nemzetközi tudományos 

szaklapban is publikálták. 
Regényeiben benne él a gyermek 

természet iránti szenvedélye  
és a tudós precizitása. A lapokból 
meseszerű, élénk világ bukkan fel  
és tárul szemünk elé. Megszületik  

Arcon Földje, az elfek és az óriások,  
a gurblùk és a kahurik birodalma.  

Ez az univerzum kalandokkal  
és csodás varázslatokkal teli. Valóság  

és képzelet között lebeg, amitől  
az ifjú olvasók nemcsak elámulnak, 

hanem lelkesen rajonganak érte.

egy sérült elf, egy ismeretlen szó,  
egy ezüstpénz, egy kürt. 

„eOGHiM deHeM eTHeRia Vie HiN. Ossidea NeX’HeN 
PeRsi’HOR. KaHÓs HaRMas iRGÚHaM!”

david dreamet ezekkel az érthetetlen szavakkal  
fogadja a reménytelen küldetés megbízottja.  

ezzel kezdetét veszi a csodálatos, kalandos utazás  
egy új, ismeretlen világba.

„az emberek hercege” ifjú, gyenge és magányos:  
vajon sikerül átkelnie arcon Földjén és eljutnia  

az Égi városba?

egy új, fantasztikus világ a Fairy Oak alkotóitól!
Himnusz a csodálatos és mesés természetről,

a minden gyermekben ott lakozó
szabadság- és a kalandvágyról, 

ami az élet legeredetibb és legörvendetesebb része.

Könyvmolyképző Kiadó
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i Libri

della Quercia
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Imádott gyermekeimnek
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ElsŐ Könyv

8
Az Égi város

Tim Bruno
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Elôszó

Éppen hajnalodott, és a halovány köd átölelte a fák 
lombkoronáját. A teremtmény megtorpant, hogy 

levegõhöz jusson, és megpróbált elrejtõzni a lombok kö-
zött, de a hidegben a lehelete elárulta rejtekhelyét. Az 
üldözés tovább folytatódott.

Ez a kicsi, törékeny lény hihetetlen fürgeséggel moz-
gott, és a lupantikuszoknak esélyük sem lett volna, hogy 
elkapják, ha nincsenek ilyen nagy fölényben. Volt kö-
zöttük egy hatalmas termetû, koromfekete egyed, ame-
lyik hagyta, hogy társai megelõzzék, de sosem tévesztet-
te szem elõl zsákmányát. Pillantása fagyos volt, mint a  
halál.

Egy másik, rõt bundájú lupantikusz, amelyik jóval 
gyorsabb volt a többinél, utolérte az aprócska arboreust, 
és szinte megvadult az izgalomtól. Felugrott a lombok 
közé, hogy lerángassa a sárba. Az arboreus villámgyor-
san elõrántotta vékony, ezüstpengéjû kését, és lenyisz-
szantotta az õsfarkas egyik fülét. A vadállat felüvöltött 
fájdalmában, majd dühödten újra támadásba lendült. 
De az elf ismét megvágta, és ez alkalommal a farkas bal 
szemén mély seb keletkezett. 
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Miközben hátrált, szája sarkából apró patakban csor-
dogált a vér: õ is megsérült. Ekkor a fekete lupantikusz 
megszólalt:

– Kahòsh ahinmarr Ossidearr!
Hangja érdes volt, és vontatottan beszélt, mint aki nem 

a saját nyelvén szól, vagy mintha a beszéd felülmúlná ké-
pességeit. Az elf a félelem legkisebb jele nélkül válaszolt:

– Ossidea etheran’him, vaurgh’fohm! – felelte megve tõ-
en. De akármennyire is furfangos és gyors volt, látszott, 
hogy már nem bírja sokáig. Az õsfarkas tudta ezt, ezért 
gúnyosan válaszolt:

– Elphrr ahikkar, maurgorr?
Az arboreus körbepillantott valami menekülõút után 

kutatva. Hogyan szabadulhatna az õt körülvevõ vadálla-
tok gyûrûjébõl? Végül elkeseredetten nekilendült, ágról 
ágra szökkenve menekült tovább. 

A hajsza folytatódott, mígnem a lupantikuszoknak si-
került zsákmányukat az erdõ széléig üldözni, ahol már 
nem volt fa, amire átugorhatott volna. A kis elf csapdába 
esett. A vadállatok izgalma a tetõfokára hágott: vicsorog-
tak és ugráltak, mintha valami újult, sátáni erõ szállta vol-
na meg vad testüket. Végül, elkerülhetetlenül, az egyik 
farkasnak sikerült belemélyesztenie fogait a törékeny 
kis testbe. A lábába harapott, és hallani lehetett, ahogy 
a csont rettenetes roppanással kettétörik. Az arboreus 
halkan feljajdult. Felemelte kardját, és ismét lecsapott, 
de mozdulatai lelassultak. Már közel volt a vég. Ifjú 
arca egyetlen pillanatig félelemrõl és elkeseredettségrõl 
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árulkodott. Tekintetével megkereste a koromfekete lu-
pan tikuszt. A vadállat félelmetesen türelmesen várako-
zott. Mereven bámulták egymást, és az erdei teremt-
mény szinte hallotta a gyilkos vadállat eltorzult hangját: 
véged van, elf… elvesztetted a csatát.

Az arboreus megrázta a fejét, összeszedte maradék 
erejét, és megkísérelt egy utolsó elkeseredett ugrást… a 
semmibe.

Az ébenfekete vadállat támadásba lendült. Villámse-
besen és csendben, mint valami sötét démon, társai elé 
vetõdött, készen arra, hogy learassa a gyõzelmet. Ám ek-
kor az elf megragadta a mellén keresztbe vetett kürtöt, és 
erõteljesen belefújt. Az erdõ vibráló hangokkal telt meg, 
a fák levelei megremegtek, mintha lágy szellõ suhant 
volna át. Az arboreus teste, mint valami fáklya kigyul-
ladt, majd egy aranyszínû, csillámló fénycsóvaként sik-
lott ki a támadója fogai közül, és tovatûnt. A lupantikusz 
visszazuhant a földre, és dühében csak egy tompa, mély 
hörgést hallatott. 

ossidea1_2korr.indd   9 2016.03.23.   11:54



10

ossidea1_2korr.indd   10 2016.03.23.   11:54



11

1. 
fejezet

A mAtEmAtikAórA

-A mint láthatjátok, bármely derékszögû há-
romszög esetében a két befogó négyzeté-

nek összege egyenlõ az átfogó négyzetével – fejezte be 
Bow ler tanár úr mondandóját, miközben bekarikázta az 
eredményt.

Kedves, de szigorú emberke volt, orrán aprócska kerek 
szemüveget viselt, tekintete éles és kérlelhetetlen. A ma-
gyarázat befejeztével szemüvege fölül a diákokra pillan-
tott. David Dream az utolsó padban ült, és éppen egy 
papírra írta a mûveletet… vagy legalábbis úgy tûnt.

– Dream! Kifáradnál a táblához? 
A fiú nem válaszolt, de még csak tekintetét sem emelte 

fel a padról.
– David Dream! – ismételte el a tanár egy kissé hango-

sabban.
– Tessék? – A fiú mintha abban a szent pillanatban ri-

adt volna fel mély álmából. – Mit kérdezett?
– Azt kérdeztem, hogy ki tudnál-e fáradni a táblához! 

Na, gyerünk!

ossidea1_2korr.indd   11 2016.03.23.   11:54



12

David érezte, hogy zavarában a füle tövéig elvörösö-
dik.

Bowler végigmasírozott az osztálytermen, miközben 
bal kezével az állát masszírozta. Léptei visszhangzottak 
a terem csendjében. 

A fiú elõredõlt a padban, hogy eltakarja karjával az iro-
mányt, ám a tanár kinyújtotta a kezét. Kissé erõltetett, 
de roppant udvarias hangnemben kérdezte:

– Megengeded?
David egy pillanatra elbizonytalanodott, majd fel-

emelte a karját.
A tanár elvette a papírt, megigazgatta szemüvegét, és 

figyelmesen megszemlélte. A fiú vöröslõ fülekkel bá-
multa az üresen maradt padot.

Richard Bowler azonnal magára ismert a rajzon, an-
nak ellenére, hogy a fiú egy földig érõ talárban és egy 
felfelé csúcsosodó, széles karimájú varázssüvegben áb-
rázolta. Szakálla pedig, amit a tanerõ rövidre vágva hor-
dott, a rajzon hófehér és hosszú volt, mint egy õsöreg 
druidának.

– Nos, ez én lennék? – tudakolta, de közben tekintetét 
egy percre sem vette le a rajzról.

David, aki képtelen volt hazudni, csak leszegett fejjel 
bólintott. Matematikaórán rajzolta le a tanárt, miközben 
egyetlen szavára sem figyelt.

– El tudnád ismételni nekem a Pitagorasz-tételt, David 
Dream? – kérdezte végül a „druida”. Kegyetlen hangon 
ejtette ki a fiú nevét, miközben szemüvege lencséi fölött 
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szánakozó pillantással bámult rá. David megrázta a fe-
jét.

– Nagyszerû! – fejezte be a tanár a fiú fülébe sziszegve. 
Majd visszatért a tanári asztalhoz, leült, és mélységes 
nyugalommal kinyitotta a naplót. Aztán csak írt és írt, 
mintha ki akarná fogyasztani tollából az összes tintát.

Greta, aki az elsõ padban ült, megfordult. Smaragd-
zöld szemével Davidre pillantott és rákacsintott. Majd 
egy grimasszal jelezte: „te jó ég, mennyit ír”. Ugyanígy 
tett „malacpofa” Walton is, aki szeplõs orrát fintorgatva 
követte a toll mozgását a levegõben.

„Én is látom, hogy ír, Röfike!”, gondolta magában a 
fiú, majd tekintete visszatért a padra, miközben hallgatta 
Bowler töltõtollának sercegését.

Még egy nap van hátra tizenkettedik születésnapjáig. 
David Dreamnek fogalma sem volt arról, milyen jóképû 
fiú, és hogy a lányok mennyire odavannak érte még ren-
dezetlen külseje ellenére is. Gesztenyebarna haja állan-
dóan borzas volt, csendesen és zárkózottan viselkedett. 
Talán a tekintete, az a mély és rejtélyes tekintet, ami 
valami különleges világot is magában rejthetett, tette 
annyira különlegessé mások szemében. Ugyanakkor ez 
a különlegesség, amirõl csak és kizárólag õ nem tudott, 
gyanakvással töltötte el iskolatársait, akik félelemmel ve-
gyes bizalmatlansággal tekintettek rá. 

Testalkatát tekintve meglehetõsen vékony volt, mint 
a korabeli gyerekek általában, magassága épphogy átlag 
alatti.
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Habár nem szerette próbára tenni magát az ügyességi 
versenyekben, fürgesége és gyorsasága közismert volt, 
ám David Dream ennek is alig volt tudatában.

– Rendben. Akkor mára ennyi – fejezte be Bowler 
tanár úr, és gondosan rátekerte töltõtollára a kupakot, 
mi elõtt bedugta volna mellénye zsebébe. – Csináljátok 
meg a 17. és 18. oldalon található feladatokat. Csütörtö-
kön találkozunk! 

A csengõ egy pillanattal késõbb megszólalt. A gyere-
kek egyszerre pattantak fel, miközben nagy robajjal tol-
ták hátra székeiket. David elpakolta a könyveit, a vállára 
dobta hátizsákját, és sietve elindult kifelé. A folyosón 
tekintete ismét találkozott Greta huncut pillantásával. 
A kislány a szekrények mellett, a falnak támaszkodva 
ácsorgott, két karjával szorosan magához ölelte könyve-
it. Közben a magas és nagydarab, hollófekete hajú Me-
lissa Pampletonnal társalgott, aki rendszeresen feketére 
mázolta a körmeit. Egyike volt azon lányoknak, akiket 
David csak rákörmobnak hívott. Azaz rágógumi, köröm-
lakk és mobiltelefon. 

A két lány sutyorogva beszélgetett, idõnként rábá mul-
tak, majd kajánul rákacsintottak. David nemigen tudta, 
mitévõ legyen. Kicsit ostobán, egy félmosollyal vála- 
szolt, mire a lányok kuncogni kezdtek, és tovább sutyo- 
rogtak.

„Mi a csudán nevetgélhetnek?”
A fiú döbbenten figyelte õket, miközben tovább foly-

tatta útját. Aztán elbotlott Sam Bullock hátizsákjában. 
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Egyetlen másodperc alatt hasra vágódott, de még hallot-
ta a finom csilingelést. Azonnal a nyakához kapott.

„Hová tûnt? Hol van?”
Lenézett a padlóra, majd megpillantotta az apró kul-

csot az ide-oda sietõ diákok lábai között. Azonnal fel-
pattant és elõrelendült, hogy felvegye, de „malacpofa 
Walton” gyorsabb volt nála: elhalászta az orra elõl, és 
azonnal cukkolni kezdte.

– Hé, nézzétek csak! Dream egy kulccsal a nyakában 
járkál! Milyen kulcsod van, Dream? Talán a vécét nyitja? 
Ha-ha-ha!

Társai kórusban hahotáztak vele, utánozták, mint a 
majmok.

– Azonnal add vissza! – lépett elõre fenyegetõen David.
– Mert akkor mi történik, Dream? Vagy inkább hívja-

lak… Sleepnek? – Beszéd közben Walton cinkos pillan-
tást vetett Bullockra.

A kétszeresen bukott Sam Bullock jóval magasabb volt 
társainál, és verekedõs bajkeverõ hírében állt.

– Add vissza a kulcsomat! – ismételte David anélkül, 
hogy meghátrált volna.

Bullock elõrelendült, de a fiatal Dream kikerülte, és 
villámgyorsan rávetette magát „malacpofára”, aki meg-
lepetésében hanyatt esett, és két vállra fektetve találta 
magát. David a mellkasán csücsült lovagló ülésben, és 
megpróbálta kitépni a kezébõl a kulcsot, de a hátrányos 
pozitúra és az orrára mért néhány ütés ellenére Walton 
nem eresztette el, és ki akart tartani a végsõkig.
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Davidnek végül egyik kezével sikerült leszorítania a 
csuklóját, de amikor már éppen megkaparintotta volna 
a kulcsot, érezte, hogy egy jóval erõsebb kéz vállon ra-
gadja. Bullock hátulról kapta el, és a karjával a nyakát 
szorította. Walton, aki fájdalmasan fetrengett a földön, 
felemelte az öklét, amiben a kulcsot szorongatta, és is-
mét cukkolni kezdte. 

– Mégis mit képzeltél, Sleep? Nálam van a kulcsod! 
Gyere és vedd vissza, ha bírod! 

David érezte, hogy a vér fortyogni kezd az ereiben. 
Megragadta az õt szorító kart, és gondolkodás nélkül 
beleharapott. Bullock a váratlan támadástól felüvöltött 
fájdalmában, és elengedte a fiút. Az ifjú Dream ismét 
a földön heverõ társára vetette magát, de még mielõtt 
megüthette volna, látta, amint egy kéz megragadja „ma-
lacpofát” és talpra állítja.

– Itt meg mi történik?
Bowler állt elõtte, és a karjánál fogva tartotta Waltont. 

David lihegve, a haragtól kipirulva, megtépett nyakú, ki-
nyúlt pólójában minden hezitálás nélkül kijelentette:

– Az a kulcs az enyém!
A tanár a szokásos kedves, de szigorú pillantásával 

méregette a fiút
– Igaz ez, Walton?
– Nem, tanár úr. Az enyém – válaszolta kihívó pillan-

tást vetve osztálytársa felé.
David még inkább elvörösödött, és legszívesebben is-

mét nekiugrott volna, ha nem Bowleren múlik.
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– Ott maradsz!
A tanár elõbb „malacpofához” fordult.
– Mit nyit ez a kulcs, Walton? Meg tudod mondani 

nekem?
A fiú tétovázott egy pillanatig, de aztán magabiztosan 

rávágta:
– Ez a biciklim lakatjának a kulcsa! David Dream el 

akarta tõlem lopni!
A tanár megigazította az orrán a szemüveget, majd fi-

gyelmesen megszemlélte a kulcsot anélkül, hogy hozzá-
nyúlt volna, és még följebb húzta Walton karját.

– Valóban? – kérdezett vissza. – Akkor ez egy meg le- 
 he tõsen régi lakat lehet!

A fiú elnémult.
Bowler ekkor Davidhez fordult, és neki is feltette 

ugyanazt a kérdést.
– Mit nyit ez a kis kulcs, David Dream?
A fiú habozott, miközben a körülöttük álló tanulók 

csendben bámulták.
– Fogalmam sincs, tanár úr – válaszolta végül.
A tanár szemüvege kerete fölül komolyan ránézett.
– És ennek ellenére ilyen sokat jelent neked?
– Igen, tanár úr.
– Akkor legközelebb próbáld meg nem elveszíteni! – fe-

jezte be Bowler, miközben elkobozta Waltontól a kulcsot.
– Jaj! – méltatlankodott a fiú nem túl meggyõzõen.
A tanár visszaadta Davidnek a kulcsot, és rendíthetet-

len léptekkel továbbsétált a folyosón.
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***

David Dreamnek fogalma sem volt róla, hogy mit nyit-
hat a kulcs, amit a nyakában hordott. Csak azt tudta, 
hogy már nagyon-nagyon régóta a birtokában volt, még 
abból az idõbõl, amikor csecsemõ lehetett, pontosan at-
tól a naptól fogva, hogy édesapja eltûnt. 

Senki sem tudta biztosan, hogyan történt. De õ képze-
letében felépítette azt a napot, és mindig újabb és újabb 
részletekkel egészítette ki.

Tizenegy esztendõvel ezelõtt Robert Dream az éjsza-
ka közepén felkelt, csendesen felöltözött, és egy régi, 
használaton kívüli cipõbõl kivette a bõr cipõfûzõt. Majd 
felment a padláson található dolgozószobájába, és az 
íróasztal egyik fiókjából elõvette a kis fémkulcsot. Ki-
lépett a folyosóra, ahol összetalálkozott Petárdával, a 
macskával, aki kíváncsi pillantással bámult rá. Robert 
Dream megsimogatta a cica fejét, majd lement David 
szobájába. A kisfiú mélyen aludt, mint ahogyan éjszaka 
közepén ez teljesen megszokott. Édesapja átfûzte a kulcs 
fején a bõrszíjat, a bölcsõ fölé hajolt, és szeretetteljesen, 
nagyon óvatosan, nehogy felébressze, a kisfiú nyaká-
ba akasztotta a kulcsot. Suttogva elmondta neki, hogy 
elõbb vagy utóbb vissza fog térni hozzá, majd miután 
alaposan betakargatta, még egyszer utoljára hom lokon 
csókolta. Aztán Robert Dream fájó szívvel kilépett há-
zuk ajtaján, és az óta a nap óta senki sem látta.

Igen… minden bizonnyal így történhetett.
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2.
fejezet

Úton hAzAfElé

Délután fél öt felé járt az idõ. David a járdaszegé-
lyen mendegélt, és megpróbálta elkerülni a dél-

utáni tolongást. Közben az iskolában történteken rágó-
dott. 

Amikor elhaladt a gyorsétterem elõtt, a sárkány szap-
panbuborékokat eregetett a levegõbe. A gyerekek öröm-
ujjongásban törtek ki, majd egyik oldalról a másikra sza-
ladgáltak, hogy elkapdossák. David enyhe nosztalgiával 
gondolt vissza arra, hogy néhány évvel ezelõtt még õ is 
milyen lelkesen kergette a sárkánybuborékokat. De már 
nem. Azok az idõk elmúltak. Bizonyos játékokat már 
nem játszhat. De amikor az egyik szappanbuborék az 
orra elé repült, képtelen volt ellenállni, és finoman meg-
fújta, hogy meghosszabbítsa varázslatos repülését a le-
vegõben. Ugyanabban a pillanatban aprócska, porszem 
nagyságú esõ cseppecskék kezdtek hullani a kocsikra és 
a kabátokra. 

A fiú elhaladt a régi, elhagyatott iskola mellett, amit 
kúszónövények fontak be. Behatoltak még az ablakokon 
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is. Egy koldus ücsörgött a lépcsõn, és sunyin bámult rá 
kalapja alól.

David meggyorsította lépteit. Lesietett a metróba, 
szlalomozva haladt a munkájukból hazafelé tartó ingá-
zók között. A zsúfolt szerelvényben az utasok arcát für-
készte, és megpróbálta elképzelni õket valamilyen sze-
repben, a saját maga építette fantasztikus világban. 

„Az a vörös szakállas, magas, nagydarab fickó, harcos 
lehetne” gondolta, „míg az a másik, a kicsi és sovány, 
apró szemû lehetne, mondjuk, kincsrabló.”

Miközben utastársait figyelte, David tekintete találko-
zott egy rákörmob pillantásával. A lány egy pillanatig 
rábámult, mint egy sült hal, majd hangos csámcsogás 
közepette gyorsan tovább nyomkodta mobiltelefonját. 
Elõt te egy nem sokkal idõsebb srác ült, fején fülhallgató-
val. A zene ritmusára elõre-hátra mozgatta a fejét, állá-
val nyomatékosította a taktust, miközben balek módjára 
bámulta a rákörmobot.

„Na jó, és ez a kettõ? Ki lehetne ez a kettõ?” – töpren-
gett tovább David.

Szokásos megállójához érkezve sietve kiszállt, és a 
nehéz hátizsák ellenére odarohant a mozgólépcsõhöz. 
Amikor kilépett a metróból, már szinte sötét volt. Gra-
fitszürke felhõk kergették egymást az égbolton, és az esõ 
rendületlenül szakadt. Az a néhány járókelõ, aki még 
odakint tartózkodott, sietve meggyorsította lépteit, hogy 
mihamarabb hazajusson, így az utca hamarosan teljesen 
kihalt lett.
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David megborzongott, összehúzta magát a dzsekijé-
ben, majd a fal mentén tovább folytatta útját. Átszaladt 
a kínai piacon, és befordult az Akácfa utcába.

A házuk felé tartva már messzirõl kémlelni kezdte 
Lud vigék kertjét.

„Haramia nincs itt”, sóhajtott fel megkönnyebbülten. 
„Ilyen pocsék idõben biztosan beengedték a házba.”

De amikor közelebb ért, óvatosabb lett. Átpillantott 
a sövényen, még tett néhány lépést, és nem messze a 
kaputól megállt. Nyoma sem volt a hatalmas keverék 
kutyának, amelyik a Ludvig-villát õrizte, de a fiú tudta, 
hogy a kutya roppant ravasz. Minden egyes alkalom-
mal, amikor el kellett haladnia a kerítés mellett, érezte, 
hogy a szíve majd kiugrik, lába pedig megmerevedik és 
elgyengül. Haramia még sosem harapta meg vagy tá-
madt rá, mert a villa hatalmas kapuját mindig zárva tar-
tották. De a mindig gubancos szõrû, hatalmas terme  tû, 
éjsötét véreb általában hirtelen bukkant fel. Ugatott és 
vicsorgott, mint valami démon. És mivel az utca igen-
csak szûk volt, semmilyen módon nem lehetett kitérni 
acsarkodása elõl. A kutya végig követte, a kaputól egé-
szen a kert végéig csattogtatta fogait, és sátáni, okker-
sárga szemekkel bámulta. David tudta jól, hogy a kutya 
nem tud rátámadni a kerítés mögül, de ettõl függetlenül 
nagyon félt. Szinte fékezhetetlen rettegés szállta meg, 
amitõl égett a lába alatt a talaj, és futásra kényszerítette.

„Mennem kell”, gondolta magában a fiú, „vagy tetõtõl 
talpig elázom.”
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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! 
Rendeld meg most a kiadónál!

Még több jó könyv 
megjelenését támogatod vele.

Imádom a jó könyveket. Kérem máris!
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De a lába megmerevedett. Nem bírt mozdulni.
„Nincs itt”, próbálta meggyõzni saját magát még egy-

szer, miközben a víz a hajából a homlokára és a szemébe 
csorgott.

Tett egy lépést elõre, majd még egyet, és ekkor …
„Hrrrr!”
Haramia csaholása hallatán a szíve majd kiugrott a 

helyébõl. Egy villám cikázott át az égen, ami megörö-
kítette a pillanatot. A fiú szemében visszatükrözõdött a 
kutya rettenetes pofája, amint mereven bámulja. David 
futásnak eredt, mint valami megrémült nyuszi, a kutya 
pedig a nyomában, és igyekezett minél jobban ráijeszte-
ni a fiúra.

Az ifjú Dream akkor kezdett csak lassítani, amikor 
már a távolból hallotta a csaholást. Megállt és lihegve 
visszanézett. Haramia a kerítés sarkában állt, és újabb 
gyõzelmét ünnepelte.
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