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Hová tűntek a kiscicák?

Rita, Anna és Laura a legjobb barátnők.
Ők hárman imádják az állatokat,
ezért megalapították a Szőrgombócok Klubját.
Céljuk, hogy megmentsék a bajba jutott állatokat!
Ismerd meg a kislányok és hű társuk, Napóleon,
a szálkás szőrű tacsi izgalmas kalandjait!

Szőrgombócok Klubja

Juliette Parachini-Deny – Olivier Dupin
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Rita

Kor: 9 év.
Szemszín: zöld.
Haj: gesztenyebar
na, rövid és hullám
os.
Kedvenc állat: D
exi, a pónilova.
Hobbi: lovaglás
és tánc.
Különleges ismer
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Kor: 9 év.
Szemszín:
sötétbarna
.
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Kedvenc á
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1. fejezet

Az eltűnés

–L

aura, figyelj jobban! Kiestél a ritmusból! –
mérgelődött Rita, és beletúrt rövid, hullámos hajába.
– Nyugi, Rita, mi nem járunk táncórára! – kelt higgadtan szőke hajú barátnője védelmére Anna.
Rita, Anna és Laura az iskolai ünnepségre gyakorolta a koreográfiát. Egy osztályba jártak, amióta csak
az eszüket tudták. A három barátnő időről időre hajba
kapott, ugyanis Rita, akinek nagyon erős természete
volt, gyakran csipkelődött a csendes és félénk Laurával. Egy dolog azonban biztos: ha együtt voltak, sosem
unatkoztak!
7
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– Nahát, hol van ma Simon? – kérdezte Rita.
Simon Laura szomszédja volt. A lányok gyakran
összefutottak vele a téren.
– A kertjükben láttam – felelte Laura. – A macskájának, Fahéjnak, kiscicái születtek, azokkal játszott.
– Kiscicák? Megnézzük őket? – kérdezte Anna, és
megigazította a szemüvegét, ami mindig lecsúszott az
orra hegyére. – Imádom a kölyökmacskákat!
– Igeeen! – vágta rá kórusban Rita és Laura.
Bár a három lánynak nagyon különbözött az ízlése,
az állatokat mindhárman imádták. Laura valóságos
állatsereglettel büszkélkedhetett: volt egy sárga kanárija, egy Bobó nevű öreg macskája, egy törpenyúl
házaspárja, sőt még egy remeterákja is!
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Annának két kis kedvence
volt: a macskája, Fifi, és a
hörcsöge, Rocky. A két
állat imádta egymást:
együtt játszottak, ettek és
aludtak! A pálmát azonban Rita kedvence,
Dexi, a szép barnafehér póniló vitte el.

A három állatszerető
kislány kitalálta, hogy
megalapítják a Szőrgombócok Klubját. Gyakran találkoztak, hogy
beszélgessenek kis társaikról és hogy együtt
foglalkozzanak velük.
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Rita, Anna és Laura abbahagyta tehát a táncolást, és
Simonék háza felé vették az irányt. Amikor megérkeztek, a fiú a fűben ült és sírt. Az anyukája vigasztalni
próbálta.
– Mi a baj? – kérdezte tőle aggódva Anna. – Megütötted magad valahol?
Simon helyett az anyukája válaszolt:
– Fahéj cica három kölyke megszökött.
– Talán csak az anyukájuk után mentek – mondta
Laura, hogy megnyugtassa a fiút.
– Nem – suttogta Simon. – Fahéj ott van. A kölykeit keresi égre-földre!
Ebben a pillanatban odafutott hozzájuk Simon vörös
kis nőstény macskája. Mintha csak megértette volna,
hogy róla beszélnek. Fájdalmas nyávogása a lányok
szívébe markolt. Laurának könnybe lábadt a szeme.
Karjába vette a cicát, és finoman simogatni kezdte a
fejét. Fahéj hálás dorombolással felelt a kislánynak.
– Ne aggódj, Fahéj, megtaláljuk őket! – súgta oda
szelíden a macskának Laura.
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A három lány átkutatta a kertet, de a macskakölyköknek nyoma sem volt. Laurának hirtelen szöget
ütött a fejébe egy gondolat, amibe beleborzongott.
– Lehet, hogy beleestek a faház melletti kútba!
Rita, Laura és Anna reszketve futott a kút irányába.
Simon, az anyukája és Fahéj cica sietve követték
őket. A lányok fürkészve vizslatták a kút fenekét…
De abban csak egy régi, rozsdás vödör meg pókhálók csüngtek. A barátnők megkönnyebbültek, Simon
tekintete azonban még borúsabbá vált.
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– Hol voltak, amikor utoljára láttátok őket? – kérdezte Anna.
– Egy vesszőkosárba tettük őket, amit fehér virágmintás kék kis párnákkal béleltünk ki. A kosarat a
nagy cseresznyefa alá raktam – magyarázta Simon
anyukája.
– Még a kosár is eltűnt! – kiáltott fel döbbenten
Laura.
Anna szemöldökét ráncolva nézett barátnőire.
– Nem tudom, ti mit gondoltok, de én még sosem
láttam olyat, hogy macskák kosarastul szöktek volna
meg.
A Szőrgombócok Klubjának tagjaiban felébredt
a kíváncsiság. Döntöttek: az eltűnt macskakölykök
keresésére indulnak.
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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!
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