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AZ OROSZLÁN 
KARMAI

Egy legenda szerint 
kincs van elrejtve  
a Bergström Akadémián.  
A Kinra lányok a keresésére 
indulnak, és egy titkos átjárót  
fedeznek fel, amit egy  
oroszlán lábnyoma jelez. 
Hová vezet vajon?  
És ki az a titokzatos férfi,
aki mintha egy lépéssel  
mindig az öt barátnő  
előtt járna?

Könyv moly kép ző Ki adó

2 499 Ft
Kilencéves kortól ajánljuk.
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Első fejezet

MOKA
ANNE CRESCI
rajzaival

Könyvmolyképző Kiadó, 2017

AZ OROSZLÁN
KARMAI
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Első fejezet

kumiko

IDALINA

Kumiko japán. 
Tehetségesen fest, de 
a fotózást és a divatot 
is kedveli.

Idalina spanyol. 
Gitározik és 
fantasztikus  
flamenco-énekesnő.
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Első fejezetNAIMA
Radzsaní

ALEXA

Alexa ausztrál. 
Lovagol, és nagy 
álma, hogy egyszer 
bajnok legyen.

Naima afroamerikai. 
Édesapja amerikai,  
édesanyja Afrikából 
származik. Szenvedélye 
a cirkusz.

Radzsaní indiai. 
Imád táncolni, 
legfőképpen hazája 
hagyományos 
táncait.
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Első fejezet

MICHELLE 
a Kinra lányok  

ellensége

PATRIK MEYER
a Bergström Akadémia

igazgatója

MICKAEL
a Kinra lányok 

barátja

RUBIN
a Kinra lányok 

ellensége

MISS DAISY
az igazgató 
titkárnője

JOHANNIS
a Kinra lányok 

barátja

JENNIFER
a Kinra lányok 

ellensége

EMMA
iskolai ápolónő
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Első fejezet

BROWN  
TANÁR ÚR

matematikatanár

VANG MESTER
rajztanár

BECKETT TANÁRNŐ
angoltanár

TREMBLAY  
TANÁR ÚR

a cirkuszművészetek 
tanára

RAMOS TANÁR ÚR
gitártanár

SIGNORA  
DELLA TORRE

énektanár

RAINER
lovasoktató

JENSEN TANÁRNŐ
tánctanár
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Első fejezet

MIND MÁSOK VAGYUNK,

TEHÁT MIND KIVÉTELESEK.

Arám közmondás
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Első fejezet

1. fejezet

Minden olyan rossz!

Nagyon hideg volt a Bergström 

Akadémia parkjában ezen  

a késő délutánon. A labirintus 

sövényei rezegtek a szélben. Idalina kezével 

végigsúrolta a leveleket, ahogy elment 

mellettük. A Kinra Girls 1 csapata nemrég 

fedezte fel ezt a helyet. Nagyon jópofa volt 

ez a növényi labirintus, ami egy dombocska 

tetején található kis pavilonhoz vezetett. 

1 Girls (angol): lányok.
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Miután felért, Idalina megcsodálta az 

Akadémiára és a környező tájra nyíló  

szép kilátást. 

Általában ez elég volt ahhoz, hogy felderüljön. 

Most azonban nem. És hát nem a szürke 

felhőkkel teli ég fogja felvidítani… De Pastora 

Pavón2 dala sem, amit az MP3-lejátszóján 

hallgatott megállás nélkül: Corazón  

de pena3. 

Amikor meghallotta Pastora Pavón hangját, 

Idalina érezte, hogy könnyek gyűlnek  

a szemébe. A kislány kivette a fülhallgatót  

a füléből, és leült a padra, a fatető védelme 

alá. Csupán egyedül akart lenni, anélkül, 

hogy bárki is zavarja. 

– Addig nem mozdulok innen – suttogta 

maga elé –, amíg jégkockává nem 

válok. És amikor majd rám találnak 

2 Pastora Pavón (1890–1969) az egyik leghíresebb spanyol 
flamenco-énekesnő.

3 Corazón de pena (spanyol): fájó szív.
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Első fejezet

agyonfagyva, akkor aztán sajnálhatja az  

a négy idióta!

Idalina megvonta a vállát. Milyen butaságok 

jutnak az ember eszébe, amikor szomorú!

– Ez nem lehet igaz… Nem végződhet így!

Minden elromlott a Kinra lányok között. De 

mi történt? Idalina azt sem értette, hogy 

kezdődött az egész. Tegnap, csütörtök este, 

a 325-ös szobában, a Kinra lányok borát4 

tartottak. Előző héten ugyanis felfedező-

útra indultak a könyvtárba, és találtak egy 

lyukat a kandallóban. Azóta meg voltak 

róla győződve, hogy valahol van egy rejtett 

lépcső az iskola falaiban, ami a pincéből a 

könyvtárba vezet. Egy legenda szerint kincs 

van elrejtve a kastélyban, és egy kísértetcica 

4 Bora: a Kinra lányok így hívják a titkos gyűléseiket a Mullee 
Mullee kódban, amit Alexa talált ki. Lásd a 138. oldalon, 
valamint a Kinra Girls 1. és 2. köteteiben (A Kinra lányok 
találkozása, A kísértetcica).
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Első fejezet

bolyong az épületben. Radzsaní biztos benne, 

hogy látta a kísértetet. Tehát a legenda lehet, 

hogy igaz…

A Kinra lányok úgy döntöttek, visszatérnek 

a könyvtárba. A péntek estét tűzték ki 

időpontnak. Minden jól is ment addig, amíg…

Amíg Radzsaní föl nem vett egy papír-

darabot a földről, és a kukába nem hajította. 

Kumiko erre tiltakozni kezdett. Az az 

ezüstpapírdarab az övé, Radzsanínak nincs 

joga kidobni! Ekkor viszont Radzsaní 

kitört. Hogy elege van belőle, de nagyon, 

hogy a japán lány mindig szanaszét 

hagyja a cuccait! És hogy mindig elfelejti 

visszatekerni a fogkrémes tubus kupakját! 

Hogy nem ágyaz meg! Hogy sosem takarítja 

ki a zuhanyzót! Persze Kumiko ugyanilyen 

hangnemben vágott vissza. Hogy Radzsaní 

rendmániás, hogy folyton beleszól abba, ami 

nem is az ő dolga, hogy fárasztó az, hogy 
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Első fejezet

mindig a megfontolt nagytesó szerepét 

játssza! 

És ekkor sajnos Naima azt hitte, jó ötlet 

közbeszúrni, hogy Kumikónak igaza van. 

Radzsaní mindenkinek utasításokat osztogat, 

és mire föl? Nem ő a főnök! Alexa viszont 

Radzsaní védelmére kelt. Az Akadémián  

a diákoknak maguknak kell takarítaniuk  

a szobájukat. El kell ismerni, hogy Kumiko 

ezt a munkát teljes egészében a szobatársára 

hagyja, és ez nem helyénvaló. Egyébként 

meg Naima se jobb! Náluk meg mindig 

Idalina takarít. Naima erre visszavágott, 

hogy Alexa már az agyukra megy a kódjaival 

meg a krokodiljaival! Senki mást nem 

érdekelnek a krokodilok, csak őt! És puff, 

ezzel az összes Kinra lány megharagudott 

egymásra. Idalina nem szólt semmit. Azt 

hitte, már másnap kibékülnek. Sajnos nem. 

Reggelinél mindenki másik asztalhoz ült 
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Első fejezet

le. Idalina nem akart választani a barátnői 

közül, így inkább elmenekült a büfébe. 

A Kinra lányok egész álló nap egyetlen 

szót se váltottak. Most, itt fenn, a park 

pavilonjában Idalina szemrehányást tett 

magának, amiért nem volt bátorsága szólni. 

Reagálnia kellett volna valamit ahelyett, 

hogy csendben marad, és lelép az ebédlőből!

– Annyira hülyeség ez az egész!

Felugrott a padról. Most ő volt az, aki 

dühbe gurult. Ekkora ostobaságot, de most 

komolyan! 

Legnagyobb meglepetésére a labirintus 

kijáratánál Alexával találta magát szembe. 

Az ausztrál lány könnyedén elmosolyodott, 

amikor meglátta.

– Sejtettem, hogy itt vagy. Klassz hely  

a síráshoz…

– Nem is sírok! – vágott vissza Idalina. – 

Ahhoz túl mérges vagyok!

Kinra_girls_oroszlan_beliv2korr.indd   15 2017.03.22.   11:15



Minden olyan rossz!

16

Első fejezet

– Jól van… Olyan gyerekesek vagyunk. 

Illetve főleg a többiek! 

Idalina keresztbe fonta a karját, és a 

szemöldökét ráncolta. Alexa nevetésben 

tört ki.

– Oké, oké! Én is hibás vagyok!  

Gyerünk, ezt a dolgot nekünk kell 

elsimítanunk!

– Kezdjük Naimával. Nem tűnt valami 

boldognak ma reggel. Hozzám se mert 

szólni… Azt hiszem, abban reménykedik, 

hogy majd valamelyikünk megteszi az 

első lépést!

– Oké – egyezett bele Alexa. – Félek, hogy 

Radzsaníval és Kumikóval nehezebb 

dolgunk lesz. Mindig piszkálják egymást, 

észrevetted?

– Lehet, hogy nem jó ötlet, hogy együtt 

laknak… – jegyezte meg Idalina.
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– Gyorsan menjünk vissza. Kár lenne, 

ha nem tudnánk kihasználni a hétvégét, 

hogy átkutassuk a pincét!

* * *
Idalinát a szobájába lépve nagy meglepetés 

érte. Naima épp ablakot tisztított!

– Nagyon sokat esett az utóbbi napokban 

– magyarázta. – Tele van foltokkal az 

üveg…

– Szép munka! – felelt Idalina nevetve.

– Sajnálom, hogy mindig rád  

hagyom a takarítást – szólt Naima. –  

Ööö… Szia, Alexa!

Aztán felemelte a 

kezét, mintha  

órán jelentkezne.

– Ja igen! 

Alaposan 

átgondoltam 
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Első fejezet

a dolgot! A kis éjjeli sétáinkkal 

kapcsolatban… Emlékeztek, hogy kinn 

ragadtunk a múltkor? Oké, hogy ott a 

vészhelyzetkód5, de amikor sötét van, 

nem látjuk, hogy a másik segítségkérőn 

felemeli a karját. Úgyhogy kitaláltam 

néhány fényjelet. Nem nehezek. Amikor 

segítségre van szükségünk, egy, két, 

három gyors villantás, majd hosszabb 

ideig lekapcsoljuk a fényt. Ezután kezdjük 

elölről. A „Gyertek, van itt valami, de 

nincs baj”-nál nagy cikcakkokat írunk le  

a zseblámpával. Ööö… hogy tetszik, Alexa?

– Szuper! – kiáltotta Alexa. – Egyébként 

meg én is gondolkoztam, és kitaláltam… 

Várj, lerajzolom az új figuráimat.

– Hé, hé! – tiltakozott Idalina. – Ez nem  

a megfelelő pillanat!

5 Lásd 139. oldal.

Kinra_girls_oroszlan_beliv2korr.indd   18 2017.03.22.   11:15



Minden olyan rossz!

19

Első fejezet

– Hogy? – nézett rá Alexa. – Ja, igen, 

bocsi, megfeledkeztem róla… Hm. 

Szerintem először Radzsaníval kellene 

beszélnünk. Neki jobb természete van, 

mint Kumikónak.

– Úgy gondolod? – húzta el a száját 

Naima.

– Radzsaní mindenesetre racionálisabb 

– jegyezte meg Idalina. – Egy kissé 

túlságosan is… Tény, hogy néha idegesítő.

– Hát, ezt inkább ne mondd meg neki! – 

nevetgélt Alexa. – Már csak az hiányzik, 

hogy még te is összevessz vele!

Mindannyian nevetésben törtek ki.

– Ó, hogy milyen jó is a barátnőinkkel 

nevetgélni! – kiáltott fel Naima. – Máris 

jobban érzem magam. Gondoljátok, hogy 

a lányok a szobájukban vannak? Ha még 

nem békültek ki, nem lehet túl könnyű 

egy térben lenni.
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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! 
Rendeld meg most a kiadónál!

Még több jó könyv 
megjelenését támogatod vele.

Imádom a jó könyveket. Kérem máris!
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Első fejezet

– Azzal nem megyünk semmire, ha 

továbbra is itt cseverészünk – jelentette 

ki Idalina. – Menjünk, majd meglátjuk, mi 

lesz.

Kinra_girls_oroszlan_beliv2korr.indd   20 2017.03.22.   11:15




