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Második kiadás



Volt egy szer egy Meena ne vű kis lány. Ha utá nanéz nél 
a könyvek ben, mit is je lent a ne ve, a kö vet ke zőre buk kan
nál: ősi szanszk rit nyel ven Meena an  nyit tesz, hogy hal. 
Ám ne ki er ről fo gal ma sem volt, mi vel so ha, sem mi nek 
nem né zett utá na sem mi fé le könyv ben.

– Lép tennyo mon be lé jük bot lom – do hog ta. És eb ben 
iga za volt, mert a há zuk ban sza na széj jel he ver tek a köny
vek. Nem csak a pol co kon és a he ve rő mel let ti asz tal kán 
dí sze leg tek, mint min den ren des he lyen, ha nem ott is, ahol 
bi zony sem mi ke res ni va ló juk.

Köny vek he ver tek a kony ha szek ré nyen, a fi ó kok ban, az 
asz ta lo kon, a vé cé ben és a fa li szek ré nyen is. El bo rí tot ták 
a he ve rőt, a lép cső fo ko kat, el tor la szol ták a kan dal lót és 
el fog lal ták a szé ke ket.





És minden nek a te te jé be, a ház ban egy re csak gyűl tek 
és gyűl tek az újabb ol vas ni va lók. Szü lei vá sá rol ták, köl csö
nöz ték vagy ka ta ló gus ból ren del ték őket. Reg ge li, ebéd és 
va cso ra köz ben is ol vas tak. Ha meg kér dez ték Meenát, 
akare ol vas ni, ő csak top pan tott egyet, és így ki ál tott: 

– Utá lom a köny ve ket! – Ha meg pró bál tak fel ol vas ni 
ne ki, be fog ta a fü lét, és még han go sab ban sü völ töt te: 

– ÚÚÚÚTÁLOM A KÖNYVEKET!
Min den bi zon  nyal csak egyet len sze mély volt ke rek e 

vi lá gon, aki még ná la is job ban gyű löl te a köny ve ket. Ez 
pe dig nem volt más, mint Max, a macs ká ja. Még élénken 
emlékezett rá, hogy kis ci ca ko rá ban egy at lasz a far ká ra 
esett. Mint ha ha ra pó fo gó ba szo rult vol na a far kin cá ja. 
Azóta jobban sze re tett a köny vek te te jén tró nol ni, mint
sem alat tuk la pul ni.





Egy reg gel, mi u tán Meena ki rá mol ta a köny ve ket a 
mos dó kagy ló ból, hogy meg mos has sa a fo gát, ki ment  
a kony há ba. Reg ge lit akart ké szí te ni ma gá nak és Maxnek. 
Elő ször is fel ka pasz ko dott egy ha lom en cik lo pé di á ra, hogy 
el ér je a müzlit. Majd ki nyi tot ta a hű tőt, ar rébb tolt egy 
köteg ké pes új sá got, hogy hoz zá fér jen a tej hez, és önt sön 
ma gá nak és a macs ká nak.

– Max! – hív ta a ci cust. – Reg ge li!
Sem mi. Új ra ne ki ve sel ke dett. 
– Maaax! Kész a reg ge li! – Ám a ci ca to vább ra sem 

mutat ko zott.
– Hol le het? – cso dál ko zott Meena. Be né zett a für dő

kád  ba, be le sett a szá rí tó mö gé, a lép cső alá, majd az óra 
te te jét is vé gig pász táz ta. Újabb köny vek re buk kant, Maxet 
azon ban se hol sem ta lál ta.






