alexa
titkos kódja

Arról álmodik,
hogy egyszer majd
világhírű lovasbajnok lesz.
Azzal a céllal jelentkezik
egy nagyon nehéz
tereplovasversenyre,
hogy legyőzze
esküdt ellenségét, Emiliát.
Csakhogy a verseny
nézői között
két különös férfi is
ott van…

alexa titkos kódja

Alexa jobban szeret
szórakozni és lovagolni,
mint tanulni.

Kilencéves kortól ajánljuk.

Alexa
titkos
kódja
Moka

2 499 Ft

Anne Cresci
rajzaival

Könyvmolyképző Kiadó

Narancs pöttyös könyvek
Csak lányoknak! – pont neked

Kinra_alexa_tablajo.indd 1

a
határtalanul jó

2014.10.17. 9:28
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Alexa

titkos kódja
MOKA
ANNE CRESCI
rajzaival

Könyvmolyképző Kiadó, 2014
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IDALINA

kumiko

Kumiko japán.
Tehetségesen fest, de
a fotózást és a divatot
is kedveli.

Idalina spanyol.
Gitározik és
fantasztikus
flamenco-énekesnő.
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NAIMA

Naima afroamerikai.
Édesapja amerikai,
édesanyja Afrikából
származik. Szenvedélye
a cirkusz.
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Első fejezet

ALEXA

Radzsaní indiai.
Imád táncolni,
legfőképpen hazája
hagyományos
táncait.
5

Alexa ausztrál.
Lovagol, és nagy
álma, hogy egyszer
bajnok legyen.
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ALEXA CLARK

BEN CLARK

JIMMY SWANN

Alexa bátyja

Alexa legjobb barátja
és szerelmese
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DAN CLARK

JOSEPHINE CLARK (JO)

Alexa apukája

Alexa anyukája

EMILIA SIMPSON

YVONNE SWANN

Alexa ellensége

Jimmy anyukája
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MIND MÁSOK VAGYUNK,
TEHÁT MIND KIVÉTELESEK.
Arám közmondás
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1. fejezet

Alexa apukája

E

gy árny suhant el az Adélaide folyó
felett. Alexa felnézett és két fehér
hasú fregattmadarat pillantott meg.

A ragadozó madarak a víz felszínéig
vitorláztak, majd visszarepültek az ég felé.
– Ott jön a River Princess! 1 – kiáltott fel
Ben.

1River Princess (angol): A Folyó Hercegnője. Ejtsd: ‘rivör
prinszesz’.
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Alexa Clark abba az irányba
nézett, amerre a bátyja mutatott.
Valóban: a hajó, amit az apukájuk
kormányzott, a part felé tartott.
Egyszer csak Jimmy, a testvérek barátja, aki
Alexa mellett ült, az ujjával rábökött valamire.
– Még egy! Már hatot láttam! Én nyertem!
– Hol? – kérdezte Ben. – Á, igen!
A két testvér és Jimmy ezt a kis játékot
szokta játszani, amikor a River Princess re
vártak. A folyóparton lustálkodó krokodilokat
számolgatták.
– Kérem a puszimat! – követelőzött
Jimmy.
– Ez nem ér! – tiltakozott Alexa.
– Fogadtál! Egy puszit a nyertesnek! –
vágott vissza Ben.
– Téged ki kérdezett? Dehogyis fogadtam!
Csak annyit mondtam, hogy Jimmy ma
veszíteni fog!
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A két fiú nevetésben tört ki.
– Hagyjátok abba! – próbált Alexa mérges
arcot vágni. – Csöppet se vagytok viccesek!
A River Princess kürtje kétszer felharsant,
hogy jelezze a hajó érkezését. A gyerekek
felkeltek. A turisták mindjárt leszállnak
a hajóról, szabaddá kellett tenni az utat.
– Mit csináltok holnap délután? –
kérdezte Jimmy.
– Semmi különöset – felelte Ben. – Miért?
– Anya megnyitja a műhelyét a látogatóknak. Eljöhettek, ha akartok.
– Bonzer! 2 – kiáltotta Alexa. – Imádom
nézni, ahogy Yvonne dolgozik!
Jimmy anyukája, Yvonne Swann nagyon
híres őslakos3 művész volt.
2 Bonzer (ausztrál szleng szó): szenzációs, csúcs. Ejtsd: ‘bonzör’.
3 Őslakos: egy terület első lakosai. A történészek úgy tartják,
Ausztrália őslakosai legalább 40 000 éve érkeztek ebbe az
országba.
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Főként fakéregre festett képeiről volt
ismert.
– Szia, apa! – hadonászott a karjával Ben.
– Nem hall téged, te hülye – jegyezte meg
Alexa. – És te ráérsz szombaton, Jimmy?
Jelentkeztem a cross-country ra4.
A tizenhat év alattiak versenyeznek.
A pálya rövidebb, mint a felnőtteké,
de nem könnyű.
A River Princess kikötött. A turisták
egyenként végigmentek a fahídon, közben
szorosan kapaszkodtak a biztonsági kötélbe.
Az imént látták közelről a hatalmas tengeri
krokodilokat, senkinek nem volt kedve
belepottyanni a folyóba!
A kapitány hagyta el utoljára a hajót.
– Jó napot, Clark bácsi! – köszönt Jimmy.
4 Cross-country (angol): tereplovaglás, azaz természetes
akadályok (fatörzsek, sövények, folyók) átugrása lóháton. Ejtsd:
‘kroszkántri’.
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– Jól vagytok, gyerekek? Alexa!
Már megint mit csináltál?
– Micsoda? Ja, a púp a homlokomon!
Semmi, apa, csak lefejeltem egy ajtót
a suliban.
– Hogy lehet lefejelni egy ajtót? –
hüledezett Dan Clark.

– Az úgy volt, hogy Andrew, az egyik
haverom az osztályból, kapott egy új
gördeszkát és kölcsönadta, hogy kipróbáljam. Az a baj, hogy az udvar tele van
gödrökkel, és nem sikerült mindegyiket
kikerülnöm. Így nekimentem a kukáknak
és feldöntöttem őket. Ezért aztán fel
kellett szednem a szemetet a földről.
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Utána megint elindultam, de akkor meg
nekimentem a padnak, mert Fiona
a szendvicsét ette, és amikor eszik, úgy
megy, hogy nem figyel, és besétált elém.
Akkor odajött a felügyelő tanár és azt
ordítozta, hogy tilos gördeszkázni a suliban – mosolygott fülig érő szájjal Alexa.
– De… mi köze ennek az ajtóhoz? –
kérdezte Dan.
– Ja, az, hogy elvesztettem a szandálomat.
Az apukája az égre emelte a tekintetét.
– Nagyon egyszerű, apa! Elszaladtam
a felügyelőtanár elől, a szandálom
a lépcső alján maradt, de erre csak fenn
jöttem rá. Lementem újra a lépcsőn,
hogy felvegyem, és amikor újra
elindultam felfelé, az a drongo 5 William
5 Drongo (ausztrál szleng szó): tökfej, idióta.

15

Kinra_alexa2korr.indd 15

2014.10.16. 16:43

Alexa titkos kódja

becsukta az ajtót, s mivel épp
a szandálomat csatoltam be, nem láttam.
És lefejeltem az ajtót.
– Vannak kérdések, amiket jobb lenne,
ha nem tennék fel – sóhajtott Dan.
A gyerekek felvették az iskolatáskájukat,
és elindultak Clark kapitány után az autóhoz.
– Ugráltak a krokodilok? – kérdezte
Jimmy.
– Szokás szerint! Nem kell őket
biztatni! – tréfálkozott Dan.
Az Adélaide folyón tett utazás olyan
látványban részesíti a turistákat,
amit nem felejtenek el egyhamar.
Hatalmas krokodilok csapnak
ki a vízből, szinte állnak
a farkukon támaszkodva, hogy
elkapják a horgászzsinór
végén lelógatott
húsdarabokat.
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Lenyűgöző élmény látni, ahogy ezek
a félelmetes állatok a sáros partokról
a hajóhoz siklanak úgy, hogy a víz szinte
meg sem rezdül. Hatalmas állkapcsukat
kitátva egy szökkenéssel felpattannak,
egy szempillantás alatt megragadják a húst
és eltűnnek vele a mélyben.
Dan Clark, mielőtt beült volna a volán mögé,
hirtelen hátrafordult a lányához.
– Na, de mondd csak… A hosszú magyarázkodásod, amiből egy szót sem értettem, nem arra szolgált véletlenül, hogy
elmismásold azt, hogy megbüntettek?
Alexa az ajkába harapott.
– Nos, az úgy volt, hogy… amikor
az iskolaorvosnál voltam, hogy lekezelje
a púpomat, az igazgatónő bejött és beírt
az ellenőrzőmbe. Őszintén szólva,
ez nem volt valami szép tőle: kihasználta
a helyzetet, hogy meg voltam sérülve…
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– Te most szórakozol velem? Add ide
az ellenőrződet!
Alexa szégyenkezve engedelmeskedett.
Az apukája felkiáltott:
– Ez nem is figyelmeztetés, hanem intő!
Ez már a második év eleje óta!
– Az elsőről nem tehetek. Azt azért
kaptam, mert az az undok Emilia
Simpson…
– Most már fogd be a szád! Nagyon
mérges vagyok! Még egy intő,
és kirúgnak az iskolából. Ezt akarod?
– Nem… – motyogta Alexa elszontyolodva.
Az apukája ráparancsolt, hogy szálljon be
az autóba. A gyerekek mukkanni se mertek
egész út alatt. De Jimmy megfogta Alexa
kezét, és hazáig a kezében tartotta.
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2. fejezet

Alexa anyukája

J

osephine Clark, akit mindenki csak úgy
hívott, „Jo”, a varrógépe felett lányára
pillantott.

– Vannak napok, amikor azon tűnődöm,
mi lesz veled. Tizenegy éves vagy!
– Van egy tervem! – felelte Alexa. –
Világbajnok zsoké leszek!
– Álmodj csak tovább! Azt hiszed, könnyű
bajnoknak lenni? Azt hiszed, hogy a két
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szép szemedért kiválasztanak az olimpiára? Azt hiszed, elég a szerencse ahhoz,
hogy sikeresek legyünk az életben?
– Nem! Éppen ezért edzek annyit!
Jo újra elindította a varrógépet, hogy
befejezze a szegést.
– Jobban szeretném, ha rendesen
tanulnál az iskolában. Menj, foglalkozz
a lovaddal.
– Rendben… Irtó csini az új szoknyám!
– Igen, az, de nem érdemled meg. Most
kigondolom, mi legyen a büntetésed.
– Ööö… lehetnek javaslataim? Egy hét
tévénézés nélkül?
– Egy hónap.
– Két hét?
– Egy hónap. És ha még egyszer kinyitod
a szádat, kettő lesz!
Alexa felvette a szalmakalapját, mert a nap
nagyon tűzött, még késő délután is. Odakint
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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!

Első fejezet

Ben Bunbulamával, a német juhászukkal
játszott, egy botot dobált neki.
– Na? Mit mondott anya?
– Azt, hogy semmirekellő vagyok.
– Azt már eddig is tudtuk! – vihorászott
Ben.
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