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Könyv moly kép ző Ki adó, 2014

Szöveg: Juliette Parachini-Deny 

és Olivier Dupin
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Mentsük meg a pónit!
Szőrgombócok Klubja
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Rita, Anna, Laura és Napóleon alkotják 

a Szőrgombócok Klubját. 

Küldetésük  megmenteni a bajba 
jutott állatokat.

Kor: 9 év.
Szemszín: zöld.
Haj: gesztenyebarna, rövid és hullámos.Kedvenc állat: Dexi, a pónilova.Hobbi: lovaglás és tánc.Különleges ismertetőjel: nagy sportember.Jellem: bátor és őszinte, néha kicsit gunyoros.

Kor: 9 év.
Szemszín: sötétbarna.Haj: fekete és egyenes.Kedvenc állat: Fifi, a macskája és Rocky, a hörcsöge.Hobbi: íjászat.Különleges ismertetőjel: osztályelső. 

Jellem: nagylelkű és megfontolt. Nagyon odafigyel a barátaira.

Rita

Anna
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Gazdi: Laura.

Fajta: szálkás szőrű tacskó.

Becenév: Leon.

Család: Bátor Willy és Erdei Honorine kölyke.

Kedvenc időtöltés: szereti a kalandokat, 

imád a gazdijával és annak barátnőivel játszani.

Különleges ismertetőjel: olyan a szimata, 

akár egy rendőrkutyának. 

Ő a Szőrgombócok Klubjának kabalája.

Jellem: bátor, csökönyös, 

néha féltékeny. 

Kor: 9 év.
Szemszín: kék.Haj: szőke, hosszú.Kedvenc állat: Napóleon, a kutyája.Hobbi: zongorázás.Különleges ismertetőjel: egy egész állat sereglet tulajdonosa. Tagjai: Napóleon kutyus, Kiko, a kanári, 

Répa és Lulu, a törpenyúl pár, Bobó, a macska és Bernard, a remeterák!
Jellem: romantikus, ijedős, de mindig kész követni a barátait a kalandokban, persze csak Napóleonnal együtt! 

Laura

Napóleon
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Köszöntünk a lovasközpontban!

–No tessék, lányok! Meg is érkeztünk a Három 
 Völgy birtokra! – jelentette be Rita apukája, 

miközben a lószállító kocsival leparkolt az istállók 
mellett.

– Szuper! – kiáltott kórusban a három barátnő, akik 
örültek, hogy végre-valahára véget ért a hosszú út. 

Rita gyorsan kiszállt az autóból, hogy kiengedje az 
utánfutóból a póniját, Dexit.

– Na, kincsem, kinyújtóztathatod a lábaidat – sut-
togta a kislány a lónak, megsimogatva szép, karamell-
színű sörényét.

1. fejezet
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Rita egy rangos lóversenyen fog részt venni, melyet 
évente egyszer rendeztek meg a birtokon. A régió leg-
jobb lovasai indulnak rajta. A verseny magas színvo-
nalú, de Rita, aki nagyon akaratos természet, meg-
fogadta, hogy idén juszt is megnyeri! A kislány két 
barátnőjét is magával hozta. Laura és Anna nagyon 
izgatott, ugyanis most először vesznek részt lovas tan-
folyamon.

A három barátnő elválaszthatatlan volt. Mindhár-
man szenvedélyesen szerették az állatokat. Még egy 
klubot is alapítottak közösen, a Szőrgombócok Klubját!
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Napóleonnak, Laura kutyájának kivételesen meg-
engedték, hogy ő is eljöhessen a lovasközpontba. Kis 
gazdájától azonban szigorú utasításokat kapott: fogad-
jon szót, ne ugasson, és főként ne futkározzon a lovak 
után!

Rita, az apukája segítségével, beköltöztette Dexit a 
bokszába.

 – Friss víz, egy nagy adag széna… itt jól kipihen-
heted magad. Holnapra formában kell lenned az első 
edzésekre!

Dexi feleletképpen megrázta a fejét, ide-oda lib-
bent ve szép sörényét.
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Laura és Anna eközben az istállók felfedezésére 
indult. A lovak kidugták a fejüket bokszaikból, mintha 
csak üdvözölnék az újonnan érkezőket. A két lány egy-
szer csak egy hatalmas, szürke szőrű lóval találta szem-
ben magát. Az állat nagy szemekkel bámult rájuk.

– Szerinted hozzáérhetünk? – kérdezte Laura, a csa-
pat mimózája.

Anna tett egy próbát.
– Hát persze, nézd, nagyon szereti, ha a pofiját simo-

gatják – mondta egészen halkan, nehogy megijessze a 
lovat. 

Laura nem habozott tovább. 
– Ó! Milyen meleg és puha az orra! – suttogta. 
A két kislány az összes boksznál megállt. Minden 

lónak járt egy-egy jó szó és egy kis simogatás. Napó-
leonnak ez szemlátomást nem tetszett! És vele mi lesz?
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Hamarosan Rita is odajött a barátnőihez. 
– Gyertek lányok, vár a szobánk. Azt…
Egy gúnyos hang szakította félbe.
 – Nicsak, nicsak, Fürtöske is itt van!
A három barátnő megfordult, és egy még Lauránál 

is szőkébb kislányt pillantottak meg.
– Nahát! – válaszolt neki Rita erőltetett vidámság-

gal. – Az én drága Barbarám!
– Idén is eljöttél, pedig már kétszer veszí-

tettél ellenem! Látom, szeretsz veszíteni!
– Gyertek, lányok! – szólt Rita, és a kar-

juknál fogva elhúzta a barátnőit. – Jobb, 
ha nem kapunk össze már most.

A szobában a három lány kicsomagolt. 
Egy negyedik ágy is volt a helyiségben, egy rózsa-
szín hátizsák hevert rajta.

– Remélem, nem ez a Barbara a szobatársunk… – 
aggodalmaskodott Laura. 

– Nyugi, ez Emma táskája! – nyugtatta meg Rita. 
Ebben a pillanatban Emma rontott be a szobába, 

kifulladva.
 – Rita, gyere gyorsan! Eltűnt a pónid!
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–E z nem lehet igaz! – kiáltotta Rita feldúltan. – 
 Tuti, hogy az előbb jól bezártam a boksz ajtaját! 

A keresésben a klub összes tagja részt vett. A három 
barátnő úgy döntött, a régi istállók mögött is körül-
néznek. 

Végigfutottak egy kis patak mentén, hűséges társuk, 
Napóleon kíséretében. A kutyus azt hitte, az egész csak 
játék. 

– Gyorsan meg kell találnunk Dexit, már kezd söté-
tedni, és teljesen egyedül van, elveszve… még az is lehet, 
hogy veszélyben van! – rebegte Rita holtsápadtan.

Dexi nyomában

2. fejezet
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Miután átvágtak egy mezőn, a három lány egy nagy 
piros-fehér sorompóba botlott. Laura egy táblára muta-
tott, melyen a következő felirat állt: 

BELÉPNI TILOS – NAGYON VESZÉLYES ÚT

A kerítés egy része ki volt dőlve. 
– Nézzétek, patanyomok! Erre járt Dexi… Gye-

rünk! – indult neki Rita habozás nélkül. 
Laura és Anna néhány pillanatig még dermedten 

állt. Aggódó pillantásuk találkozott.
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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! 
Rendeld meg most a kiadónál!

Még több jó könyv 
megjelenését támogatod vele.

Imádom a jó könyveket. Kérem máris!
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– A Szőrgombócok Klubja nem hagyhatja magára 
Dexit! – kiáltotta Anna, hogy bátorságot öntsön ma - 
gába. 

A két lány is átmászott a kerítésen, és Rita után sza-
ladtak. 

Hirtelen rejtélyes árnyakat vettek észre. 
– Odanézzetek! – kiáltott fel Anna, majd megnyu-

godva rögtön hozzá is tette: – Á, ezek csak birkák! 
A birkák között azonban Rita pónija, Dexi is ott 

volt. A lovacska a bárányok bégetésétől megriadva 
futott tovább, ügyet sem vetve gazdája hívására.
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