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Fahéj

Fanny

Sonia

Gabriel

Cickuty

A család

Fanny a 9 ans. Elle voit aussi bien  
qu’un chat et court comme un lièvre.
Elle adooore les animaux.  
Pas comme des peluches, hein ! En vrai. 
Surtout Cannelle, sa chienne labrador.
Plus tard, elle veut être vétérinaire.
Comme Sonia, sa mère. Et Jean, son père.  
Enfin lui, il est auxiliaire vétérinaire.
Tous les deux travaillent dans la clinique 
vétérinaire, juste en face de leur maison. 
Pratique ! Presque toujours…
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A család

Fanny 9 éves. Olyan élesen lát, akár a macska, és 
úgy fut, mint a nyúl. 

Imádja az állatokat. De nem ám a plüssöket, 
hanem az igaziakat! Legfőképpen a család 
labrador kutyáját, Fahéjt. 

Ha nagy lesz, ő is állatorvos szeretne lenni, mint 
az anyukája, Sonia. Vagy mint az apukája, 
Gabriel. Pontosabban ő állatorvosi asszisztens. 
Mindketten a házukkal szemközti állatklinikán 
dolgoznak. Ami nagyon praktikus. 

Legalábbis általában… 
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Éljen a tavasz!

Március huszadika van, vasárnap. Fanny korán ébred, 

ajkán mosoly játszik. Az ablakon át látja, hogy a még 

halvány égbolton kis felhők fodrozódnak. Érzi, ahogy a 

tavasz lehelete beszökik a szobájába, és a szabadba 

csalogatja.

Gyorsan megmosakszik, felkap egy élénkkék felsőt és 

egy farmert, majd lerohan a konyhába. Egy doboz 

biopehellyel felszerelkezve (a kedvence!) letelepszik a földre 

Fahéj mellé. A nőstény kutya felemeli a fejét, és hangosan 

dobol a farkával. De csak ennyit mozdul.
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– Na, te biztos nem akarsz sétálni jönni ma reggel! – 

mondja neki Fanny, és megsimogatja a kutyus fejét.

Hamm, a kislány betöm egy marék pelyhet, közben 

végigsimít kutyája zsemleszínű hátán, majd kigömbölyö-

dött hasán. Fahéj az oldalára dől, és nagy, aranybarna 

szemét gazdijára szegezi.

– Persze, tudom, miért nem mozdulsz a párnádról – 

nyugtatja meg Fanny. – Láttam, hogy tegnap óta úgy 

nézel az ajtó felé, mintha várnál valakit. Hány kicsinyed 

lesz? Három?

– …

– Négy?

– …

– Százegy, mint a rajzfilmben a dalmatáknak? Úgy 

szeretném tudni! Az unokatesóm, Lola már lefoglalt egy 

kiskutyát, és Emma barátnőm is. Ha lesz egy harmadik, 

remélem, megtartjuk.

Fahéj ásít egyet, kivillan az összes foga.

– Pfuj, érződik, hogy soha nem mosol fogat! Na, én 

megyek, most itt hagylak téged és a pocaklakóidat.

beliv_HU.indd   8 2019. 10. 31.   14:03



9

Fanny lábujjhegyen oson ki a házból, nehogy felébressze 

a szüleit, akik még alszanak.

Sonia és Gabriel rengeteget dolgozik. Sokszor még 

éjszaka is… Ha az embernek állatklinikája van, mindig 

karnyújtásnyira kell, hogy legyen a telefon. Ha megbeteg-

szik egy nyúl, egy cica, egy tehén vagy egy kígyó, hopp, 

Fanny anyukája máris pattan ki az ágyból, legyen akár 

éjfél vagy hajnali öt óra. Minden második éjszaka ügye-

letes, Fatimával, a klinika másik állatorvosával felváltva.

Gabriel a klinika állatorvosi asszisztense. Ő veszi fel a 

telefont, fogadja a gazdikat és az állatokat, segít az ellá-

tásban… De Soniával ellentétben ő nem kerekedik fel 

lépten-nyomon.

Ide jön a 9. oldal ábrája
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Fanny cukiságot talál

Odakint egy kicsit még hűvös van. Fanny körbejárja a 

kertet, szemügyre veszi a szinte már kinyílt jácintokat, a 

sárga krókuszokat, a rügyező cseresznyefát… De hama-

rosan beleun. Ki akar mozdulni!

Kinyitja a fehér kertkaput: előbb a völgy mélyén alvó 

kisvárost nézi, majd a dombra felkúszó erdőt. Már tudja is, 

mit fog csinálni: íjat barkácsol magának mogyoróágból! 

Az erdei ösvény felé veszi az irányt, amikor gépiesen az 

állatklinikájuk – vagyis hát a szülei állatklinikája – felé pillant.

Valami nem stimmel, de Fanny nem jön rá rögtön, hogy 

mi. Megtorpan, hunyorít. Ebben a reggeli órában zárva 

van a rendelő ajtaja. Egyetlen autó sincs a parkolóban. De 

Fanny valami szokatlan formát vesz észre az ablak - 

pár kányon.

Visszafordul, előbb balra, majd jobbra pillant, aztán 

átvág a kihalt utcán.
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„Ó, csak egy cipősdoboz! – gondolja egy kicsit csaló-

dottan. – Pff… Ki hagyta itt hányódni?”

Már épp készül, hogy megfogja és kidobja, amikor… 

Hoppá! A fedele át van lyuggatva.

Egyszeriben rájön, mi a helyzet: az éjszaka folyamán 

valaki ide tett egy állatot, amitől meg akart szabadulni!

Fannyt elönti a düh. Micsoda ember az ilyen, aki magára 

hagy egy szerencsétlen, védtelen kis állatot! De még 

mindig jobb, ha egy állatorvosi rendelő előtt hagyja, 

mintha egy csatornába vagy a kukába dobná!

Vajon milyen állat lapul benne? Törpenyúl? Tengerima-

lac? Biztosan nem hal, ahhoz víz kellett volna!

Az állatka mocorogni és nyüszíteni kezd.

Fanny két kézzel megragadja a fedelet, egy pillanatig 

habozik, majd felemeli…

– Jaj, de édes! – kiált fel.

Egy zöld szemű, szürke-fehér cica néz rá. Egy összete-

kert színes sálon gubbaszt, ami puha fészekként szolgál 

neki. A cica kinyitja sötét bajuszkával körülvett pici száját, 

és nyávog egyet.
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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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https://konyvmolykepzo.hu/products-page/konyv/sylvie-baussier-eva-chatelain-cickutty-erkezese-allatorvos-mindorokke-1-8375?ap_id=KMR
https://konyvmolykepzo.hu/products-page/konyv/sylvie-baussier-eva-chatelain-cickutty-erkezese-allatorvos-mindorokke-1-8375?ap_id=KMR
https://konyvmolykepzo.hu/products-page/konyv/janet-mcnally-lanyok-a-holdban-8300?ap_id=KMR
https://konyvmolykepzo.hu/products-page/konyv/sylvie-baussier-eva-chatelain-cickutty-erkezese-allatorvos-mindorokke-1-8375?ap_id=KMR
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Ide jön  a 13. oldal ábrája 

Éhes lenne? Szomjas? Szeretné, hogy megsimogassák? 

Fanny óvatosan megfogja az állatot a mellső lábai alatt, 

és magához szorítja. A cica mozgolódik egy kicsit, majd 

a segítő kezekbe kuporodik. Olyan hangosan kezd dorom-

bolni, hogy megmentője összerezzen.

– Milyen puha vagy! Egy kiló szeretet, csak nekem! 

Gyerünk, hazaviszlek!

Fanny értékes kincsét magához szorítva, hóna alatt a 

cipősdobozzal, belép az előszobába. Pont abban a pilla-

natban, amikor anyukája lefelé jön a lépcsőn. Hát ha vala-

kivel, vele most igazán nem akart összefutni Fanny!
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