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Eddie-nek és Jamie-nek – Írjatok sokat!
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els fejezet

– Hogy haladsz, Katie? – kérdezte Apu.

– Még gondolkodom… – firkálgatott a karácsonyi 

kívánságlistája csücskébe Katie. Mosolyogva nézett a 

hosszú fülű, gombszemű kutyusfejre. Nagyon helyes 

lett!

– Hát, karácsonyig már csak négy hét van – emlé-

keztette Apu. – És a nagyik is érdeklődtek, hogy mit 

vegyenek nektek. Ha nem rukkolsz elő valamivel, a 

végén még egy halom zoknit kapsz.
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Katie listája elég kurta volt. Mindössze néhány 

könyv, egy pár sportcipő és egy mobiltelefon szere-

pelt rajta, de előre tudta, hogy a mobilt úgysem kapja 

meg, mert Anyu szerint még kicsi hozzá.

– Ennyi az egész? – nézett Apu Katie háta mögül 

csodálkozva a papírra.

Katie töprengve figyelte. Vajon most jött el a pil-

lanat?

Apu Jess papírjához fordult. Katie nővére az asztal 

túloldalán ült, ott írta a többméteres listáját. Jó ren-

detlenre sikerült.
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– Ezt nem tudom elolvasni! – reklamált Apu. – 

Kénytelen leszel lemásolni, Jess.

Jess vigyorogva szemlélgette az irományát.

– Nem tehetek róla. Tigris folyton ráült a papírom-

ra. Tudod, hogy milyen! Úgy kellett írnom, körülötte.

Tigris, a macska, a neve hallatára abbahagyta 

a mancsnyalogatást, és ártatlanul felnézett. „Én? 

Ugyan már!” ‒ mondta a tekintete. Bolondult a pa-

pírokért, és akárhányszor valaki írt vagy újságot ol-

vasott, addig nem nyugodott, amíg a lap közepére 

nem ülhetett.

Jess áthajolt az asztal fölött, hogy ő is szemügyre 

vegye Katie listáját.

– Nem fogsz mobilt kapni – jelentette ki. – Anyu 

még nekem sem engedi. Nem lehet, hogy csak egy 

pár cipőt kérj?

– Legalább most az egyszer könnyen elintézzük a 

karácsonyi ajándékvadászatot – vélekedett Anyu, aki 

most lépett be a konyhába.
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Katie reménykedve mosolygott. Csak azért írta a 

mobiltelefont a listájára, hogy a szülei nemet mond-

janak, és talán akkor majd lesz esélye megkapni azt, 

amire igazán vágyik.

– Akkor nem kaphatok telefont? – szomorkodott.

– Szó sem lehet róla! – felelte Anyu.

– Kár – húzta ki a listáról sóhajtva Katie a mobilt. 

Próbált csalódottnak tűnni, de nem volt valami meg-

győző. – Igazából van még egy dolog…

Apu mosolyogva fonta össze a karját.

– Sejtettem! Gyerünk, Katie, de légy kíméletes! 

Mi lenne az, egy elefánt?

Katie visszamosolygott rá.

– Nem egészen. De… valami hasonló. – Nagy lé-

legzetet vett. – Nagyon-nagyon szeretnék egy kis 

állatot.

Anya és Apa sokatmondó pillantást váltott, Jess 

pedig abbahagyta a toll rágását, és fölegyenesedett 

a székében.
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– Állatot?! Nem lehet még egy cicánk! És Tigris-

sel mi lesz? Féltékeny lenne!

Katie megrázta a fejét.

– Tudom. Nem is cicát szeretnék. Hanem ku-

tyát. Egy kölyökkutyát. Ennek örülnék a leges-

legjobban, jobban, mint bármi más karácsonyi 

ajándéknak. Légyszi! – tette hozzá, és tündöklő 

mosolyt vetett Apura. Tudta, hogy ő is él-hal a 

kutyákért.

– Nem tudom, hogy vajon jó ötlet-e, Katie – fe-

lelte lassan Anyu. Tigrisre pillantott, aki újból elmé-

lyülten nyalogatta magát. – Jess, légy szíves vedd le 

Tigrist az asztalról! Koszos a mancsa.

– Nem lehet koszos, hiszen folyton mosakszik! – 

ellenkezett Jess. – Különben meg úgyis vissza fog 

ugrani, amint hátat fordítasz.

Anyu fölemelte Tigrist, megcsiklandozta az állát, 

aztán szigorúan rászólt:

– Nem mászunk az asztalra, Tigris!
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Tigris türelmesen nézett rá, várva, hogy elfordul-

jon. Akkor aztán újra felpattant az asztalra. Katie, 

Apu és Jess kuncogott, Anyu meg hátrapillantott a 

válla fölött, aztán sóhajtva csak annyit mondott:

– Én ezt nem is láttam!

– Anyu, miért nem jó ötlet? – fogta kérlelőre Katie. 

– Csodálatos volna, ha lenne egy kutyánk. A kutyá-

kat lehet idomítani – érvelt. – Fogadok, hogy sokkal 

szófogadóbb lenne, mint Tigris!

Tigris lenéző pillantást vetett Katie-re, aztán Jess 

ölébe ugrott.
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