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Szép szoba otthonos családi házban

Étkezés és mosás biztosított

Tiszta, rendes, csendes diákot keresünk

Levélcím: Mrs. Elizabeth Pennykettle, Scrubbley, Hóbortos köz 42.

Ui: a jelentkezőnek szeretnie kell a gyerekeket, a macskákat

és a sárkányokat…

Vajon mi a különös sárkányok titka? 
Mit rejteget Liz, és cserfes kislánya, Lucy? 

Vajon honnan jön az a titokzatos hrrr?  
És hogyan adhat ötleteket egy cserépsárkány? 

Mi az a tűzkönny?
 Mindezekre a kérdésekre keresi a választ David, Liz 

albérlője, miközben mókust ment,  
szomszédot bosszant, könyvet ír,  

és még szerelmes is lesz…

Móka és kacagás, kaland és könny. Két történet egy 
regényben, melyek a könyv végére olyannyira összefonód-

nak, hogy már maga David sem tudja, mit talált ki ő, és 
mi a valóság.

Könyv moly kép ző Ki adó

ISBN 978 963 245 119 0
2 999 Ft

Tízéves kortól ajánljuk!
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Szoba kiadó – £40/hét

Szép szoba otthonos családi házban.

Étkezés és mosás biztosított.

Tiszta, rendes, csendes diákot keresünk.

Levélcím: Mrs. Elizabeth Pennykettle, Scrubbley, Hóbortos köz 42.

Ui.: a jelentkezőnek szeretnie kell a gyerekeket, a macskákat

és a sárkányokat…

Címzett:
Mrs. Elizabeth Pennykettle
Scrubbley
Hóbortos köz 42.

Kedves Mrs. Pennykettle!

A segítségét kérem! Sürgősen szállásra volna szüksé-
gem. Jövő héten kell megkezdenem a tanulmányaimat  
a Scrubbley Főiskolán, földrajz szakon, és még nincs 
hol laknom.

Lelkiismeretesen tiszta vagyok, és olyan rendes, ami 
csak tőlem és a koromtól (20 év) kitelik. A hobbim az 
olvasás, ami általában elég csendes foglalatosság.  
Jól kijövök a gyerekekkel és a macskákkal.

Üdvözlettel,

David Rain
Mr. David Rain

Ui.: Attól tartok, mostanában nem láttam sárkányokat. 
Remélem, ez nem gond.

Feladó:
David Rain
Lancashire
Blackburn

Majdte utca 4.
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Jaynek,
aki az első Vigyori gazdája volt,

és majdnem biztosan övé lesz az utolsó nevetés is.

Szeretnék köszönetet mondani azoknak, 
akik életre segítették ezt a könyvet:

Batnak és Puffnak,  
az első sárkánybarátaimnak

és
Val Chiversnek, aki megformázta  

és életre keltette Zookie-t.
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Az agyag olyan különleges, sokrétű, kristálytiszta anyag, 
mely eleve magában hordozza azt a formát, amelyet belőle 
létrehoznak… Az agyagnak tervei vannak.

Lyall Watson: Lifetide (Hodder & Stoughton, 1979)

Eredetileg meg jelent: H. van Olphen: An Introduction to Clay Colloid 
Chemisty (Interscience Publishers, New York, 1963)
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Első rész

A szikra
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Üdv a Hóbortos közben 

– Hát, ez lenne az – állt meg Mrs. Pennykettle a kiadó 
szoba ajtaja előtt. Két kezét összefonva mosolygott. – Ré-
gebben az étkezőnk volt, de mostanában mindig a konyhá-
ban eszünk.

A fiatalember, aki mellette állt, udvariasan bólintott, és 
türelmesen megigazította a sporttáskát a vállán. 

– Remek. Szóval, benézhetnék?…
– Igazából a kacatosszobánk volt – szólalt meg egy hang.
Mrs. Pennykettle rosszallóan köszörülni kezdte a torkát.
A látogató megfordult. Egy kislány ácsorgott a konyha-

ajtóban. Farmert és bő felsőt viselt, az edzőcipője sarkára 
nedves fű tapadt. 

– De már minden vackot felhordtunk a padlásra.
– Hát te meg hol voltál? – kérdezte Mrs. Pennykettle.
– A kertben. Gesztenyét kerestem – felelte a lány.
– Gesztenyéket?! – csodálkozott a fiatalember. – Nem 

korai még egy kicsit? 
– Nem gesztenyéket, hanem egy bizonyos Gesztenyét.
A látogató homlokán összeszaladtak a ráncok.
Mrs. Pennykettle sóhajtott, majd bemutatta őket egy-

másnak. 
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– David, ő Lucy, a lányom. Ő is a házhoz tartozik, a cso-
mag „gyerek” részeként. Lucy, ő David. Azért jött, hogy 
megnézze a szobát.

Lucy az egyik búzaszőke hajtincsét rágcsálva lassan végig-
mérte a látogatót.

Az anyja pedig ismét beszélni kezdett: 
– Rendbe hoztuk a szobát, amennyire csak tőlünk telt. 

Van egy asztal a sarokban, természetesen olvasólámpával, 
és egy ruhásszekrény, amit a bizományiban vettünk. Az ágy 
nem valami szuper, de azért megteszi, ha kikerüli azt a tö-
rött rugót a közepén. 

– Anya?
– Mi van?
– Mi lenne, ha nem fecsegnél annyit, és inkább megmu-

tatnád neki? – csörtetett be közéjük Lucy bosszankodva. 
– Nem mindig ilyen ám – fordult Davidhez az asszony. – 

Csak még soha nem volt albérlőnk, azért ideges. 
Mielőtt az anyja ellenkezhetett volna, Lucy kitárta az aj-

tót. David hálásan mosolyogva lépett be. Friss levendula il-
lata lebegett át a szobán, lágyan megszólaltatva a szélharang 
kis csengettyűit. Minden tökéletes volt, pontosan, ahogyan 
leírták. Kivéve…

– Az mi? – mutatott az ágy közepén levő dudorra.
Elizabeth Pennykettle felnyögött zavarában. Átszágul-

dott a szobán, és a vörös mintás paplan redői alá túrt. 
– Ez Bonnington, a macskánk, szintén a „csomag” 

része – vigyorgott Lucy. – Szeret minden alá bebújni, 
legyen az újság , takaró, bármi. Anya szerint mindig láb 
alatt van.
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David mosolyogva tette le a táskáját. 
– Bonnington. Jó név egy macskának.
Lucy egyetértően bólintott. 
– Anya egy hegymászó után nevezte el. Nem tudom, mi-

ért; hiszen Bonnington egy babzsákra sem tudna felmászni. 
Jó, biztosan tudna, de nekünk nincs babzsákunk. Összeke-
verné a bab zizegését a macskaaloméval, és a doboza helyett 
ott intézné el a dolgát.

– Bájos – vetett ideges pillantásokat a paplan felé Da-
vid.

Mrs. Pennykettle végre előbukkant a paplan alól, ma-
gával rángatva a karmaival a friss ágyneműbe kapaszkodó 
cirmost. Vörös haja szanaszét lógott, mint egy megtépett 
felmosórongy. Bocsánatkérőn fintorgott, az ablakpárkány-
ra állította Bonningtont, majd könyörtelenül kirakta a 
kertbe.

David vette fel újra a társalgás fonalát. 
– Járnak innen buszok a főiskola felé?
– Rengeteg – mondta Lucy.
– Óránként három is – helyeselt az anyja, és sietve rend-

be szedte a haját. – És a pajtában van hely egy kerékpárnak, 
ha gondolja. Szükség esetén én is bevihetem a városba – ha 
nem bánja, hogy együtt utazik a sárkányokkal.

– Ja igen – emelte fel az ujját David. Gondolatai vissza-
szálltak az újságárus kirakatában látott hirdetés fura szöve-
gezésére: szeretnie kell a macskákat, a gyerekeket és…

– Az olyanokat, mint ő, például – mutatott Lucy a be-
falazott kandalló fölötti polcra. A polc közepén kicsi  
agyagsárkány üldögélt, de olyan, amilyet David még soha 
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nem látott. Nem félelmetes, tűzokádó szörnyeteg, 
olyan, amelyik a középkorban fehércselédeket kapott el. 
Nem is olyan cuki sárkányocska, amilyet rajzfilmekben 
láthatunk. Tojásdad szemében tüzes büszkeség villant, 
mintha a tudatában lenne saját fontosságának, és tud-
ná, hogy megvan a maga helye a világban. Formás tes-
tét zöldre festették, a pikkelyek vége pedig enyhe tür-
kizszínben játszott. Egyenes testtel üldögélt két lapos 
lábán és nyíl formájú farkán, amely hurkot írt le a háta 
mögött. A hátán négy barázdált szárny (két nagy, két 
kisebb) pihent, a gerincén szúrós, zászlószerű pikkelyek 
sorakoztak. 

David felvette – és csaknem el is ejtette. 
– Ez meleg – pislogott meglepetten.
– Azért, mert…
– Sokáig volt a napon – vágott közbe gyorsan Mrs. 

Pennykettle. Kivette David kezéből, és óvatosan a polcra 
állította a sárkányt. Táncolt rajta a napsugár.

– Rengeteg sárkány van a házban – mesélte Lucy, némi 
izgalommal a hangjában.

David elmosolyodott, és ujjával megérintette a sárkány 
orrát. Egy pillanatra különös gondolata támadt: mintha 
hamu ülne az öblös orrlyukakon. Hüvelykujjával megérin-
tette a mázt, és úgy döntött, por. 

– Gyűjtik őket? 
Lucy megrázta a lófarkát. 
– Mi készítjük őket.
– Én készítem őket – helyesbített az anyja.
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– Én pedig tanulom – mondta a lány. – Pennykettle 
Agyagműves Műhely. Híresek vagyunk. Anya a piacon árul-
ja a sárkányokat kedd, csütörtök és szombat délután. Ami-
kor kézművesvásár van a Scrubbley Piaccsarnokban, oda is 
visz belőlük. Sokan veszik.

– El is hiszem – bólintott David csodálattal. – Itt készíti 
őket?

Mrs. Pennykettle a mennyezet felé mutatott. – Az egyik 
hálószoba helyén van egy kis műhelyem.

– Mi úgy hívjuk: Odú – titokzatoskodott Lucy. A háta 
mögött összefonta a kezét, úgy ringatta a vállát. – Oda nem 
szabad belépned!

– Lucy, ne gúnyolódj! – dorgálta az anyja, majd ismét Da-
vidhez fordult. – Örömmel körbevezetem, ha már berendez-
kedett – persze ha úgy dönt, hogy kiveszi a szobát.

David beletúrt sűrű, barna hajába. Sárkányok. Az biztos, 
hogy más, mint az előző albérletei, ahol legfeljebb pókok 
voltak, és néha egér…

 – Tökéletes – bólintott. – Pontosan erre vágyom. Ha 
önök és a sárkányok befogadnak, Mrs. Pennykettle, máris 
beköltöznék.

– Szólítson Liznek! – nyújtott kezet az asszony. – Örü-
lünk, ha marad. Ugye, Lucy?

Lucy az orrát ráncolta. 
– Attól függ. Tudod, attól a másik dologtól.
– Másik dologtól? Milyen másik dologtól? – kérdezte Liz.
Lucy David szemébe nézett és azt mondta: 
– Attól, hogy szereti-e a…
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Beköltözés

– A kelbimbót? – szólt közbe ismét Mrs. Pennykettle. 
– Húsos pite lesz vacsorára. De biztos enne hozzá egy kis 
kelbimbót is, ugye?

– Ööö, igen – nyögte a bérlő zavartan.
– Anya, tudod, hogy nem ezt akartam mondani – szi-

szegte Lucy harciasan, majd mogorván horkantott, és sar-
kon fordult. – Megyek, megkeresem Gesztenyét.

– Nem hinném – kapta el az anya a lánya vállát. – Segí-
tesz nekem krumplit pucolni. 

Úgy tolta Lucyt az ajtó felé, mintha bevásárlókocsi volna. 
– Békén hagyjuk, rendezkedjen be nyugodtan, David! 

Ha bármire szüksége van, csak szóljon! A vacsora úgy egy 
óra múlva lesz kész. Jó?

– Remek – mosolygott udvariasan a fiú, de közben azon 
járt az esze, mit akarhatott mondani Lucy. Az ösztöne fi-
gyelmeztette, jobb, ha nem kérdezi. Inkább egy sürgetőbb 
gondnak engedett. – Elnézést, merre találom a fürdőszo-
bát?

– Fent, balra – felelte Liz. – Juttassa majd eszembe, hogy 
rakjak ki magának törülközőt!

David bólintott. 
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– Mindjárt jövök – mondta, majd kilépett a hallba, s köz-
ben Lucyre pillantott.

– Ez nem igazság! – nyafogott a kislány durcásan össze-
font karokkal.

– Irány a konyha! – közölte az anyja, és ezzel lezárta a 
vitát.

David a fejét csóválva indult fel a lépcsőn. Ha az első be-
nyomásból indul ki, az élet Pennykettle-éknél érdekes, ám 
kissé szokatlan kaland lesz. Büszke tekintetű sárkányok. 
Hóbortos macska. Az ablakban szélcsengő. Valaki, akit 
Gesztenyének hívnak, bárki legyen is az. És most ez a…

Hirtelen megtorpant a lépcső tetején, az egyik ajtón levő 
felirat magához vonzotta a tekintetét.

SÁRKÁNYODÚ
Az arany és zöld betűket, s az azokat körülölelő fényes, 

narancssárga lángokat kézzel festették. David ujjai dobolni 
kezdtek a korláton. Elöntötte a vágy, hogy bekukkantson. 
Ám a műhely ajtaja csukva volt, és ha Liz feljön és rajtakap-
ja, hogy besurrant, akkor viszlát – és búcsút mondhat a hú-
sos pitének is. Leküzdve a kísértést, bement a fürdőszobába, 
és felkapcsolta a villanyt.

Ekkor találkozott a második sárkánnyal.
A vécé víztartályán ült. Kékebb volt, mint a lenti, nyil-

ván azért, hogy passzoljon a fürdőszoba színéhez. Ki-
sebbek voltak a szárnyai is, hosszabb az orra, és fura, 
fürkésző a tekintete. Nem volt meleg, mint a másik, vi-
szont enyhe rózsaillatot árasztott, mintha valamilyen 
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friss illatú mázzal lett volna befestve. David a fal felé  
fordította. Szó sem lehet arról, hogy lehúzza a sliccét, amíg 
ez az izé figyeli.

Vacsorára Liz és Lucy kibékültek, és David otthonosan 
érezte magát a társaságukban. Két jókora adag pitét kapott, 
utána pedig egy szelet sajttortát és egy pohár gyömbérsört. És 
életében nem evett még ilyen jó kelbimbót. Utána mindany-
nyian bevonultak a nappaliba. Most, hogy az albérlő elfoglal-
ta a jó kis helyét, Bonnington David ölébe gömbölyödött.

Lucy Pennykettle szünet nélkül beszélt. Mindent tudni 
akart Davidről. És ami még fontosabb, azt akarta, hogy ő 
is mindent tudjon róla. David türelmesen hallgatott. Meg-
tudta, hogy tanul Lucy az iskolában, mit fognak gondolni a 
barátai arról, hogy az anyjának albérlője van, és hogy mihez 
kezd majd, ha felnő.

– Remélem, nem leszel ilyen szövegláda – szólt közbe az 
anyja.

– Akrobata leszek – közölte a kislány. – Testhez álló 
dresszben lengek majd a trapézon. Akarod látni, hogy állok 
kézen?

– Természetesen nem akarja látni – mondta az anyja.
Lucy vállat vont, és nem zavartatva magát, folytatta. 
– És állatokat fogok menteni. Szereted az állatokat?
– A macskákat szeretem – felelte a fiú, bár Bonnington 

kissé feszélyezte.
Lucy szeme hirtelen felcsillant. 
– És a mókusokat?
– Lucy, ideje lefeküdni!
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A lány a homlokát ráncolva pillantott az óra felé. 
– Szereted őket? – erősködött, lábával David lábujját 

bökdösve.
– Lucy, már így is majd elalszik szegény, annyit beszéltél. 

Nem kell, hogy még a mókusokkal is nyaggasd.
– Csak annyit kérdeztem, hogy szereti-e őket, Anya – 

mondta a kislány idegesen.
– A vörösek aranyosak – próbálta csillapítani David a vitát. 

Mostanra kikövetkeztette, hogy a mókusok az a „másik do-
log”, amiről Lucy korábban kérdezősködni akart.

Meglepetésére Lucy döbbenten meredt rá. 
– A szürkéket nem szereted?
– Lucy, ha azt akarod, hogy ma este meséljek neked, 

azonnal menj föl az emeletre!
– Kérlek, mondd, hogy szereted a szürkéket is! – suttogta 

a kislány. Hatalmasra nyílt ragyogó, zöld szeme szinte kö-
nyörgött.

– Szeretem a szürkéket is – adta meg magát David. Aztán 
lehalkította a hangját. – Gesztenye egy mókus?

– Igen! 
– Ágyba! Most! – dobta le Liz az újságot, és feltűrte a 

ruhaujját.
Lucy számára láthatóan ez volt a végső figyelmeztetés. 

Felkapta a pulcsiját a heverőről, és az ajtóhoz rohant. 
– Jó éjt! – csicseregte, és feldübörgött a lépcsőn.
Alig haltak el a léptei, David bárgyún Lizre pillantott. 
– Sajnálom, talán nem kellett volna szóba hoznom…
Liz elmosolyodott. Félig nevetve, félig lemondóan csó-

válta a fejét. 
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– Lucy imádja az állatokat, főként a mókusokat. Reggel 
megállapodtunk, hogy ha maga kiveszi a szobát, legalább 
egy napig nem fogja nyaggatni velük. De szokásához híven, 
ezt nem tudta betartani. Én igyekeztem megkímélni magát. 
Mégiscsak ez az első estéje…

– Engem nem zavar. Aranyos kislány. De tényleg – mond-
ta David.

– Hmm. Most ezt mondja – felelte Liz. – De garantá-
lom, hogy a hét végére azt fogja kívánni, bárcsak Noé ne 
engedte volna fel a mókusokat a bárkára. – Felállt, elhúzta a 
függönyt, vigyázva, hogy ne döntse fel a kis hangszórón álló 
mogorva sárkányt.

David végigsimított Bonnington hátán. 
– Elég sok a zöldterület ezen a környéken. Nyilván sok 

mókust látni.
David meglepetésére Liz a fejét rázta. 
– Már nem. Amióta kivágták a nagy tölgyfát. 
David szemöldöke megemelkedett. – Volt tölgyfájuk? Itt 

a kertben?
– A közben állt, Mr. Bacon háza előtt. Ő a szomszédunk 

ezen az oldalon – mutatott Liz a kémény felőli fal irányába. 
– Néhány hónapja vágták ki. Kaptunk egy értesítést, hogy 
a gyökerek kárt tesznek az útban. Nekem nem tűnt olyan 
vészesnek, de ők nyilván tudták, mit csinálnak. Gondolom 
én. Lucy teljesen odavolt, napokig sírt. Amikor a fát kivág-
ták, eltűntek a mókusok is. Ő pedig azóta is keresi őket. 

– Gesztenye – értette meg David. – Őt kereste akkor is, 
amikor megérkeztem.
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– Igen. Eddig ő az egyetlen, akit látott. Szerintem a töb-
biek szétszóródtak, máshová költöztek. Ebben a közben 
már nincs helyük.

David kissé összehúzta szemét. 
– Akkor mit keres még itt Gesztenye? Ha a többiek el-

mentek, miért maradt itt?
Liz lehajolt, hogy összeszedje Lucy szétdobált cipőit. 
– Lucy azt mondja, hogy megsérült, és nem tud elmenni. 
– Megsérült? – egyenesedett fel David. Bonningtont fel-

ébresztette a hirtelen mozdulat. Egy halszagú ásítást köve-
tően leugrott a földre.

Liz kinyitotta az ajtót, és kiengedte a macskát. 
– Gesztenyének csak egy szeme van – mondta.
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