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Elsô fejezet

– Megan, arról volt szó, hogy bepakolod azokat a
könyveket, nem pedig arról, hogy nekiállsz olvasni!
Megan bűntudatosan pillantott fel az édesanyjára.
– Ne haragudj! Erre a könyvre az ágyam mögött
bukkantam rá, el is felejtettem, hogy egyáltalán
megvan. Már hosszú ideje a kezembe sem vettem.
– Megan vonakodva betette a könyvet egy dobozba,
és felsóhajtott.
Anyukája elmosolyodott. – Na, jól van, vedd csak
ki, ha szükséged van rá… egyébként is van még pár
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napunk a költözésig. Könyv nélkül biztosan szörnyen unatkoznál.
Megan hálásan bólintott, majd a könyvet a párnájára fektette, miközben édesanyja visszament a földszintre. A kislány leült az ágyára, és hitetlenkedve
ingatta a fejét.
– Csupán pár nap, Elli. Már csak két éjszakát alszunk ebben a szobában – mormolta.
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Elli felkapaszkodott Megan térdére, a farkát csóválta, és szeretetteljesen megnyalta gazdija kezét.
Fogalma sem volt, miért olyan aggodalmas Megan
hangja, de segíteni szeretett volna a kislánynak.
– Te is izgatott vagy, ugye? – kérdezte mosolyogva
Megan. – De te szerencsés vagy, Elli, neked nem
kell új iskolába menned. – Megsimogatta Elli aranyszínű fülecskéjét, mire a kiskutya megborzongott a
gyönyörűségtől. Azután kicsi, sárga szőrgombóccá
gömbölyödve újra leheveredett a takaróra.
A költözés félelmetes és izgalmas is volt egyszerre. Megan szobája az új házban sokkal nagyobb lesz,
mint ez, ami igazán csodálatos – ugyanakkor borzasztóan fog hiányozni neki legjobb barátnője, Bella,
és az osztálytársai is a suliból. Előző nap búcsúztak
el egymástól a tavaszi szünetre, és az osztály készített számára egy óriási üdvözlőkártyát, rajta az osztálytársai fényképeivel és egy-egy rövidke üzenettel. Megan majdnem elsírta magát, amikor átadták
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neki. Arra gondolt, mennyire igyekeztek mindan�nyian, hogy különlegessé tegyék a búcsúzást. A kártya most az íróasztalán feküdt, hogy később gondosan elpakolhassa valamelyik dobozba, utolsóként.
Megan a kártyára pillantott, és nagyot sóhajtott.
Nem mintha olyan messzire költöznének – alig
húsz kilométernyire; nem az ország másik felébe,
vagy ilyesmi. A költözés azonban természetesen azt
is jelentette, hogy Megannak új iskolába kell járnia,
és új ismerősökre kell szert tennie. Új barátokra, javította ki magát határozottan Megan.
Az egészben az lesz a legjobb, hogy két nap múlva Megan és Elli egyszerűen kiléphet a ház hátsó
ajtaján, és kedvére kószálhat a környéken. Itt, ahol
eddig laktak, csak a parkba mehettek, és a kislánynak még így sem volt szabad egyedül sétáltatnia a
kutyust. Megan tisztában volt vele, hogy a jövőben
is óvatosnak kell lennie, ha sétálni indulnak az új
házuk körüli vidéken. Ahányszor megemlítette a
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tervét, az édesanyja sosem felejtette el emlékeztetni
arra, hogy legyen körültekintő, és ne merészkedjen
túl messzire. Ám ennek ellenére nagyszerű dolog
volt arra gondolni, hogy gyakorlatilag egy egész erdő
terül majd el a kertjük végében! Csodálatos lesz!
A nagymamájához is elviheti majd Ellit, mivel nagyi
alig néhány percnyire lakik az új házuktól.
Megan gyengéden megsimogatta Elli puha, aranyszínű hátát, mire a kiskutya álmosan felszusszant,
és félig az oldalára fordult, felkínálva a hasát további
cirógatásra. Hatalmasat ásított, megmutatva hófehér
fogait, majd kinyitotta a szemét, és szeretettel pislogott fel Meganra.
A kislány visszamosolygott rá. – Már alig várom,
hogy sétálni vihesselek az erdőben – suttogta boldogan. – Ennél jobb mulatságot el sem tudok képzelni!
Elli felpattant, és izgatottan, reménykedve vakkantott egyet.
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Megan borzasztóan izgatott a költözés miatt.
Már alig várja, hogy izgő-mozgó
aranylabrador kiskutyájával,
Ellivel sétálhasson és szaladgálhasson az új
otthonuk közelében elterülő csodás vidéken.
Szülei azonban attól tartanak,
hogy Elli csak útjukban lenne a költözés alatt.
Ezért a nagymama felajánlja,
hogy a felfordulás idejére befogadja a kutyust.
Megan és Elli még sohasem váltak el
egymástól. Megannak kimondhatatlanul
hiányzik a kiskutyája,
Elli pedig bármire képes,
csak hogy hazajuthasson a kislányhoz…
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