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Kapucni!

Első kiadás
Könyvmolyképző Kiadó, Szeged 2019
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Sonia

Fanny

Gabriel

Cickuty

Fahéj
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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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Furcsa alom
Végre itt a szerda, amikor délután nincs iskola! A kertben
pillangók röpködnek virágról virágra. Kerti séta helyett
azonban Fanny inkább más elfoglaltságot választ: törökülésben letelepszik Fahéj mellé.
Az anyakutya hasához öt édes állatka simul. Zsemle 1,
Zsemle 2 és Zsemle 3 pont olyan, mint az anyukájuk,
Korom pedig az apukájuk fekete bundáját örökölte.
Az utolsó kis jószág nem más, mint Cickuty, az elhagyott
kiscica, akit Fanny a szülei állatklinikája előtt talált. Szerencsére a labrador őt is gyermekének fogadta.1
Mind az öt kis állat rá van cuppanva egy-egy emlőre, és
falánkul szürcsöli Fahéj tejét.
– Melyik a kedvenced, szépségem? – suttogja Fanny
Fahéjnak.
1

A sorozat első része, a Cickuty érkezése erről szól. Olvasd el azt is!
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(Lihegés és aranybarna pillantás.)
– Én is mindegyiket szeretem. De tudod, csak egyet
tartunk meg… Vagyis kettőt, ha anya megbarátkozik
Cickuttyal.
Fahéj végignyalja a szürke-fehér cicát, aki csillogó szőrrel
kerül ki a gyors mosdatásból.
– Á, szóval te is azt szeretnéd, hogy Cickuty velünk
maradjon! Csodás lenne, ha meg tudnád győzni anyát!
Tudod, nem igazán rajong a macskákért…
(Sóhajtás.)
– Rendben, szóval nem tudod meggyőzni. Mindenesetre irtó klassz nevelőanya vagy! Különösen, hogy előtte
te sem szeretted a macskákat…
(Halk kurrogás.)
– Igazad van, Cickuty a te kicsinyed. Kész, punktum.
Fanny egyenként megsimogatja a négy kiskutyát. Alig
két hete jöttek a világra, és még nem nyílt ki a szemük.
Csak Cickuty tud járni, és zöld szemével a világot szemlélni. Hát persze, hiszen ő már több mint egy hónapos.
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Fanny szülei épp most érnek haza a rendelőből. Amikor
Fatima, a klinika másik állatorvosa és Léa, a másik asszisztens az ügyeletes, Sonia és Gabriel megengedhet magának egy kis pihenőt.
Sonia ellágyultan nézi labradorát, és majd elolvad a
párnán mellette fekvő kiskutyák látványától. A kiscicára
pillantva azonban megkeményednek a vonásai.
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– Holtbiztos, hogy soha nem fogom megszokni! –
sóhajt fel.
– De anya, ő már nem is igazán macska… – veti ellen
Fanny.
– Meglátod, drágám, olyan jól be lesz idomítva, hogy
ugatni is fog! – viccelődik Gabriel.
– Játék közben belekap majd a karmával a kiskutyák
szemébe, fel fog mászni a függönyökre… – jósolja Sonia
összevont szemöldökkel.
– És allergiásak leszünk a szőrére – kontráz rá a férje,
és közben Fannyra kacsint.
– És egész éjjel nyávogni fog, és nem fogunk tudni tőle
aludni – teszi hozzá nevetve Fanny.
Sonia csípőre tett kézzel, száját bosszús félmosolyra
húzva nézi őket.
– Abbahagynátok végre a gúnyolódást? – dohog.
Ekkor megcsörren a munkahelyi mobilja.
– Állatklinika, jó na… Á, Fatima, igen, mi a helyzet?
Sürgős eset… Természetesen… Máris ott vagyunk.
Kinyomja a telefont, és a férje felé fordul.
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– Elég öt percre kitennünk a lábunkat, és tessék, máris
harckészültség van a klinikán! Fatima egy olyan kutyát lát
el, aki hőgutát kapott, infúzióra kötötte, Léa felügyeli. És
mindjárt itt van Delon asszony. Gabriel, odaát szükség
van ránk!
Azzal gyengéden belekarol férjébe. Náluk a csipkelődés
szinte sohasem fajul igazi vitává.
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Ide jön a 11. oldal ábrája
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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!

2

Kapucni a sürgősségin
Fanny az ablakon át figyeli, amint a szülei visszamennek
a klinikára. Hirtelen egy autó fékez le fülsértő gumicsikorgás közepette, akár egy akciófilmben.
Egy kopasz bácsi és egy kócos néni száll ki belőle,
utóbbi egy hatalmas, mozdulatlan, vörös macskát nyom
Sonia kezébe. Fanny nem állja meg mosolygás nélkül,
amikor látja az anyukáját – aki nemrég még egy picurka
cicus miatt morgolódott – ezzel a nagy kandúrral felpakolva.
De akkor ki fog majd Delon nénivel foglalkozni? Fanny
már találkozott vele egyszerkétszer: tudja, hogy az a fajta
teremtés, aki minden figyelmet magának akar. Mi
lenne, ha átmenne segíteni?
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