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Alice-nek, Maxnak és Georgie-nak
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Els fejezet

– Evie, ezt te raktad a bevásárlókocsiba? – nézett
Evie édesanyja zavartan egy csomag rizses kekszre.
– Dehogyis! Miért raktam volna bele, anya, hiszen
ez undorító! – Evie elfintorodott. – Te raktad be.
Nem emlékszel? Azt mondtad, jólesik majd elrágcsálni, ha hányingered lesz. De szerintem ettől még
nagyobb hányingered támadna.
– Biztosan igazad van – sóhajtott Evie anyukája, és
mentegetőzve rámosolygott a pénztárosra. – Elnézést. Mostanában kissé feledékeny vagyok.
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A pénztárosnő visszamosolygott Evie anyukájára, és így
szólt: – Semmi baj. A húgom
terhes, és a múlt héten kétszer
is kizárta magát a házból. Mikor jön a baba?
– Még kilenc hét – sóhajtott
Evie édesanyja. – Borzasztó
lassan telik az idő – mondta, és
megpaskolta óriási pocakját.
– Anya, elmehetek megnézni a hirdetőtáblát? – kérdezte
Evie. Unta már ezt a baba-szöveget. Amióta anya pocakján már
látszott, hogy terhes, vadidegenek
szólították meg az utcán, és a babáról kérdezősködtek. Evie-t is faggatták, hogy mit szól a kistestvérhez, és lassan már neki is hányingere volt az
állandó vigyorgástól, meg attól, hogy annyiszor el
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kellett mondania, mennyire várja már az öcsikét.
Vagy a hugicát. Várta hát, persze, hogy várta, de
ez a felhajtás az idegeire ment. És nem hagyta
nyugodni az a szörnyű előérzete sem, hogy ez
még csak sokkal rosszabb lesz, amikor a baba
végre megérkezik.
– Persze, hogy elmehetsz. Nézd meg, légy szíves,
kínálnak-e eladó babaholmit. Jó lenne valami alkalmi vételre bukkanni.
Evie felsóhajtott. Vajon képes anya még egyáltalán
bármi másra gondolni?! Azzal odaballagott a vevőszolgálat pultja mögötti nagy hirdetőtáblához. Néha
egészen muris dolgokat lehetett rajta találni. Egyszer kiszúrt egy hirdetést egy pár majdnem vadiúj
görkoriról, amit kinőtt a gazdája – és még futotta is
rá a zsebpénzéből.
Most is végigböngészte a porszívókat, fűnyírókat,
egy lány hirdetését, aki bébiszitternek ajánlkozik –
aztán csaknem felsikoltott örömében. A hirdetés,
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amit megpillantott, nagyobb volt, mint a többi, és
fényképet is mellékeltek hozzá: egy kosár aranyos
kiskutya volt rajta, egymás hegyén-hátán, és az egyikük egyenesen Evie-re mosolygott!

WESTI KÖLYKÖK
SZERETŐ OTTHONT
KERESNEK!
Tel.: Wilson, 295 561
Evie-ből elragadtatott sóhaj szakadt ki. Azok a
kiskutyák ennivalóak! Különösen az, amelyik rámosolyog! Azonnal meg kell mutatnia anyának! Vajon
végzett már a pénztárnál? Igen, az anyukája éppen
körülnézett, hogy vajon hol lehet a kislánya. Evie integetett neki, és odarohant hozzá.
– Gyere gyorsan, mutatok valamit! Meglátod, te
is odaleszel értük! De ezt nem lenne szabad egyedül
tolnod, anya. Apa nagyon haragudna. – Evie átvette
a bevásárlókocsit, és szigorúan nézett édesanyjára.
10

– Apa túl sokat aggodalmaskodik – mosolygott
anya. – No, mit kell megnéznem? – kérdi, és a hirdetőtáblára néz, vajon mi hozhatta olyan izgalomba a
kislányát. – Trambulint nem veszünk, Evie – mondta
kedvesen. – És motorcsónakra sincs szükségünk!
– Nem, nem, ezt az aranyos fényképet nézd meg! –
mutatott Evie a kiskutyák kosarára. – Hát nem édesek?
– De igen, nagyon aranyosak. Milyen fajták lehetnek? West Highland terrierek… – Anya elgondolkodva szemlélte a fényképet. – A westi egészen kicsi
kutya, nem? – Evie bólintott. – Azt hiszem, Jackson
néninek – a harmadik szomszédban – westije van.
Tudod, a Peti. Gyönyörű!
– Mhm – bólintott Evie édesanyja. – Rendben.
Gondolom, ragaszkodsz hozzá, hogy egyedül told
ezt a bevásárlókocsit, igaz? Tulajdonképpen megnézegethetnéd az állatmagazinokat – nekem megint
vécére kell mennem. – Azzal színpadiasan sóhajtott.
– Maradj csak ott a magazinoknál, mindjárt jövök.
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Evie boldog – végre ő is kap kiskutyát!
A kutyus rajong Evie-ért, szereti, ha
kényeztetik, Evie ágyán alhat, és naponta
elmehet a kislány elé az iskolába. Ám
hamarosan új családtag érkezik: Evie
kisöccse, Sam. Egyszeriben mindenki
Sam körül sürög-forog, a kiskutyával
nemigen törődnek. Evie már nem játszik
vele, nem is sétáltatja, és Bobby roppant
magányos…
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