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Els fejezet

Chloé kacagva nézte a kenyérhéjon összeverekedő
kiskacsákat. Persze hogy ízlik nekik ez a csemege,
hiszen nem valami száraz kenyérdarabot dobott nekik, hanem a maga sajtos, ketchupos szendvicsének a
héját! Kiskacsák aligha jutnak gyakran ketchuphoz.
Chloé leguggolt a tó partján, hogy jobban lássa a
falatozó jószágokat. Hamar eltüntették a csemegét,
az utolsó morzsáig, majd reménykedve közelebb
úsztak, hátha kaphatnak ráadást. Olyan aranyosak
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– itt-ott sárga sávokkal, foltokkal díszes, pihés barna toll borítja őket. A kacsamama gondosan tapicskolt körülöttük, és aggodalmas pillantásokat vetett
Chloéra.
Két kiskacsa nekibátorodott, és egyre közelebb
úszott a parthoz. Chloé visszatartotta a lélegzetét,
úgy nézte, ahogy a vakmerő páros ügyetlenül ugrándozva kikecmereg a tó sáros partjára. Látogatóba jönnek? Kár, hogy elfogyott a szendvics. A merészebbik kiskacsa óvatosan megcsipkedte Chloé
sportcipőjének az orrát, de láthatólag nem volt tőle
elragadtatva.
– Bocs! – suttogta a kislány. Visszafojtotta a nevetést, nehogy elijessze a kacsákat. – Elfogyott a szendvics, nem tudlak benneteket megkínálni semmivel.
Hirtelen valamiféle csoszogás hallatszott, amit
fülsértő ugatás követett. Egy fekete-fehér foltos kiskutya rontott át a nádon, és kis híja volt, hogy a tóba
nem lökte Chloét.
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A kiskacsák riadtan hápogtak, és usgyi, ugrottak
vissza a vízbe. Olyan gyorsan úsztak el, ahogyan csak
tőlük telt, apró lábaik vadul eveztek.
– Hoppá! – vigyorodott el a kutyát üldöző fiú. –
Bocs, Chloé! Gombóc fellökött?
– Nem, csak jókedvemben ülök a sárban! – vágta oda Chloé. Végignézett a tavon. Kacsamama és
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kicsikéi vad iramban húztak a mélyebb víz felé,
ahol semmiféle komisz kutya nem érheti utol őket.
Bárcsak én is utánuk úszhatnék, gondolta a kislány.
Gombóc boldog vakkantásokkal figyelte a távolodó kiskacsákat. Soha még ilyet nem látott, és nagyon
izgalmasnak találta a látványt.
– Miért nincs rajta a póráz? – kérdezte a bátyját
dühösen Chloé. Talpra vergődött, és megpróbálta
leverni vászonsortjáról a ragadós sarat. – Anya és
apa megmondták, kicsi még ahhoz, hogy szabadon
engedd. Még előbb-utóbb elszalad és eltéved, vagy
összeverekszik egy nagyobb kutyával.
Will vállat vont.
– Nincs itt senki, Chloé. Miért ne szaladgálhatna
egy kicsit? Nem bosszant vele senkit.
– De engem bosszant! – fortyant fel Chloé. Érezte, hogy undok, barátságtalan a hangja, de mikor
az előbb annyira élvezte a kiskacsákkal a játékot!
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Abban reménykedett, hogy a legbátrabbikat talán
még meg is simogathatja.
Will felsóhajtott és fintort vágott, Gombóc pedig,
most hogy a kacsák eltűntek, kedvetlenül kaparászta
sáros mancsával Chloé lábát, hátha van abból a kenyérből, aminek a szagát még érzi.
– Ej, szedd már le rólam! – sivított Chloé, félreperdült, és kis híja volt, hogy a tóba nem pottyant. Will
megragadta a karját, hogy visszahúzza, de Chloé
mérgesen ellökte. Gombóc fülsértő ugatással ugrált
körülöttük, jó játéknak hitte az egészet.
– Mi folyik itt?! Nem történt bajotok? Chloé, gyere el a partról, aranyom, még beleesel a tóba! És én
nem ugrom utánad!
Chloé és Will nagypapája gyengéden elhúzta a
két gyereket a víz közeléből. Chloé sírva fakadt,
Will durcásan meredt maga elé. Gombóc vinnyogott. Nem egészen értette, mi folyik itt, de egyszeriben már nem lelte élvezetét a játékban. Odébb
11

húzódott a gyerekektől, és a tó körül indult vándorútra.
– Eredj, Will, hozd vissza! – szólt nagyapa. – Tedd
rá a pórázt! Még kicsi ahhoz, hogy póráz nélkül szaladgáljon.
Will üldözőbe vette Gombócot, de a kutya nagyobb iramra váltott, örült, hogy folytatódik a játék.
Nagyapa átkarolta Chloé vállát.
– Mi baj? Csak nem bántott Gombóc?
– Semmi bajom – rázta meg a fejét Chloé. –
Csak fellökött, és tetőtől talpig sáros lettem. De
a kiskacsákat elüldözte, pedig olyan aranyosak voltak! Miért olyan vad ez a kutya?
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Chloé bátyja, Will, eltöri a lábát,
és hetekre kórházba kerül. Anya
és apa nem tudja, kire bízhatnák a család
élénk kölyökkutyáját, Gombócot.
Gombóc szomorú és magányos, akárcsak
Chloé. De a kislány igazából nem szereti
a kutyákat, Gombóc pedig csak Will után
sóvárog. Vajon megbarátkozhat-e
egymással a kislány és a kiskutya?
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