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1. fejezet,

amelyben valaki csúnyán lebukik,  
majd fenyegetően megremeg egy bajszocska

– Borikám, hányszor mondtam már, hogy a macskának 
nincs keresnivalója a konyhában! Nem is értem, minek 
kell neked befogadni minden kóbor állatot, mikor épp elég 
nekünk a Marcipán. Nézd meg, ez a szemtelen már megint 
belenyalt a vajba. Sicc innen!

Zizi lesújtó pillantást vetett az asszonyra, aki egyik 
kezével a tejbegrízt keverte, a másikkal pirítóst vajazott. 
A macska halkan miákolt, majd orrát a magasba fúrta. Iga-
zán már semmi sem lepte meg.
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Azt például lassan már megszokta, hogy a kislányt, aki 
néhány héttel korábban a semmiből pottyant a Pézsma- 
tó partjára, nem is Virágnak, hanem Borinak hívják. Süti 
bácsi, az örökké pipázó vén süni nevezte el Virágnak, mert 
a gyereklány nem emlékezett a nevére. Ami azt illeti, nem 
emlékezett semmire, arra sem, hogy ki ő és honnan jött, 
nem csoda, ha gyanakvással fogadták az állatok. Még bör-
tönbe is zárták, Zizi és barátainak az elszántsága kellett 
ahhoz, hogy kiszabadítsák és hazajuttassák a lányt. Csak-
hogy egy kis hiba csúszott a számításaikba, és Virággal 
együtt Zizi, a fekete macska is ebbe a másik világba ke-
veredett, ahol termetre az állatok jóval kisebbek, a macs-
káknak sicc a nevük, a kutyák pedig a farkukat csóválják 
minden jó szóra.

Na, itt is van az emlegetett szamár, gondolta kajánul 
Zizi, mikor megpillantotta Marcipánt. A kutya bedugta a 
fejét a résnyire nyitva hagyott ajtón, és a szemét remény-
kedőn szegezte a gazdájára. Természetesen a kisebbikre, 
mert tudta, hogy tőle mindig számíthat egy-két finom 
falatra. De Virág (mert Zizi csak azért sem volt hajlandó 
Borinak hívni) nem figyelt rá, észre sem vette. 

A kislány álmosan kókadozott a széken, egyik zoknija 
a lábujjai végéről a padlóra lógott, a másik az ölében he-
vert, mint egy kipukkadt lufikígyó. Zizi a fejét csóválta, 
majd az ablakpárkányról elegánsan az asztalra ugrott, és 
a mellső lábával finoman lepöckölt egy fél májkrémes ke-
nyeret. 
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Virág anyukáját szerencsére túlságosan lefoglalta a vajas 
kenyér meg a tejbegríz, így nem láthatta, amikor a hálás 
Marcipán két harapással eltüntette a maradékot. Zizi a 
farkát csóváló kutyára kacsintott, és összegömbölyödött 
Virág ölében. 

Marcipán nem beszélt. Egyetlen árva szót sem. Zizi 
szerint a hangszálaival lehetett valami gond, de különös-
képpen nem zavarta, mert a kiskutya barátságos volt, és a 
kezdeti rémület ellenére jól kijöttek egymással.

A reggeli idillt éles telefoncsörgés törte ezer darabra. Zizi 
még mindig nehezen szokta meg, hogy az emberek azokba 
a kis dobozokba kiabálnak. Hiába magyarázta neki Virág, 
hogy a másik végén van valaki, aki szintén hallja őket és 
válaszolni is tud, Zizi hitte is, meg nem is. Az emberek 
néha nagyon-nagyon különösek tudnak lenni.

– Igen, igen, rohanok! Egy perc, és ott vagyok! – hadarta 
Virág anyukája a telefonba, majd elzárta a gázt, a kész tej-
begrízt egy tányérba öntötte, közben fahéjas cukrot szórt 
rá, és a másik kezével elcsomagolta Virág tízóraiját. Mind-
ezt egyszerre. A reggelikészítésben verhetetlen volt. 

– Muszáj elindulnom, már a ház előtt várnak rám. 
Vidéki kiküldetés, nagyon fontos, tudod, már meséltem 
róla. Este jövök, de a nagyival mindent megbeszéltem! 
Suli után egyből hozzá menj! – simogatta meg az álmos 
kislány fejét az asszony. Zizi az egyik mancsát barátja 
bordái közé szúrta, és elégedetten somolygott, amikor 
Virágnak egyből felpattantak a szemei.
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– Rendben, anya… – ásított egy nagyot. 
– És még valami, kicsim… – kezdte bizonytalanul az 

anyja, miközben magára rángatta a cipőjét –, kérlek, na-
gyon szépen kérlek, ne hozz haza több kóbor állatot.

Virág egyből éber lett. 
– De, anya! Zizi nem kóbor, ő volt az, aki… 
– Tudom, tudom, aki kiszabadított a börtönből, meg 

valami lármás rumliban bújtatott, meg elvitt egy fura 
barlangba, ahol valami cickány hadovált. 

– Nem cickány, egér! – húzta ki magát ültében Virág. 
– Rendben, akkor egér – hagyta rá az anyukája. – De 

nekem most nincs időm a mesékre, Borikám! 
Zizinek már a nyelve hegyén volt, hogy kijavítsa az 

asszonyt, de jobbnak látta, ha csöndben marad. A kis-
lány anyukája előtt eddig ügyesen titkolták, hogy érti, 
sőt, beszéli az emberek nyelvét, bár, ami igaz, az igaz, 
egyszer majdnem lebukott. Lámpaoltás után történt, 
hogy Virággal nevetve idézték fel, milyen képet vág-
hatott az erdő önjelölt őre, a szavakat összezagyváló 
Pokoc, amikor Guriga börtönében üresen találta Virág 
fekhelyét. Zizi épp Pokocot utánozta, amikor Virág 
anyukája váratlanul benyitott. A kislány szerencsére ki 
tudta magyarázni, hogy csak magában beszélt és nevet-
gélt, de az anyukája napokig nagyon sanda pillantásokat 
vetett Zizire. 

– De, anya, ez nem mese, tényleg így történt! – bi-
zonygatta most a könnyeivel küszködve Virág. 
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– Kislányom, túl élénk a fantáziád! – simogatta meg 
az anyukája, majd egy puszit nyomott a feje búbjára. – 
Este találkozunk! 

Virág duzzogva búcsút in-
tett. Alighogy becsapódott 
az ajtó, Zizi elé tolta a tejbe-
grízes tányért. 

– Biztosan nem kérsz? – 
fordult felé a macska. 

– Utálom a tejbe-
grízt – fújtatott még 
mindig mérgesen a 

kislány. Bosszan-
totta, hogy az anyu-

kája nem hitte egy sza-
vát sem. Hogyan 

bizonyíthatná 
be, hogy a jó-
szívű Berci és 
a bölcs Sámuel 

igenis léteznek? 
Ahogy az álnok menyé-
tek is, akik át akarták 
venni a hatalmat a Hét 
Dombon inneni területe-
ken. Kinyitotta a hűtőt, és 
bosszúból két szelet húsos 
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szalonnát vetett oda Marcipánnak. A kutya hálásan fo-
gadta.

– Nem tudod, mit hagysz ki – vigyorgott Zizi, aki 
félig már el is tüntette a tányér tartalmát. – De legköze-
lebb igazán kérhetnél rá kakaót a fahéj helyett!

Virág felnevetett. Akármilyen morcos volt, Zizi min-
dig jó kedvre derítette. Gyorsan befejezte hát az öltözkö-
dést, fogat mosott, és már épp a cipőjét húzta, amikor 
meglátta a bejárati ajtó előtt ücsörgő Zizit. 

– Vigyél magaddal… most az egyszer! – kérte a kis-
lányt. 

– Te is tudod, hogy szigorúan tilos. 
– Nem tudja meg senki! Belebújok a táskádba, és ki 

sem dugom az orromat, csak amikor már tiszta a levegő. 
Macskabecsületszavamra mondom! – Látta, hogy Virág 
elbizonytalanodik. Zizi elhatározta, hogy most az egy-
szer nem hagyja magát. – Igazán elmacskásodtam már 
itt a nagy unalomban, muszáj egy kicsit kimozdulnom. 
Marcipán egész nap alszik, te iskolában vagy, én meg 
csak emésztem magam, és próbálom kitalálni, hogyan 
juthatnék haza. Már az utolsó levélig áttanulmányoz-
tam a kerti platánfát, a hangyák lassan előre köszönnek 
nekem, de az átjárónak még mindig nem bukkantam 
a nyomára. Elég nagy baj az nekem, hogy az álomfo-
gó a nagy fenyő tövében maradt, hát hogyan jutok így 
haza? Muszáj kitalálnunk valamit, de az nem segít, ha 
egész nap a házatokban kuksolok. Ha belegondolok, mit 
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művelhet Berci és Süti bácsi a Lármás Rumliban, ajjaj… 
A bajszocskám rosszat jelez – tette még hozzá baljó-
san, és ez végül hatott. Virág nagyot sóhajtott, majd így 
szólt: 

– Rendben, de bármi történik, a táskában kell marad-
nod. Megígéred?

Zizi elégedetten biccentett, majd belemászott Virág is-
kolatáskájába. A fenekével kicsit arrébb lökte a könyveket 
és egy törött vonalzót, amely a kislány megítélése szerint 
még jó lehet valamire, majd a karmával finnyásan kiemelt 
egy háromnapos zsemlét, amiben már zöldellt a felvágott. 
Marcipán reménykedőn felkapta a fejét, de Virág egy hatá-
rozott mozdulattal kidobta az enyhén megrágcsált szend-
vicset a kukába. 

Ráhajtotta Zizire az iskolatáska fedelét, de nem cipzá-
razta be teljesen, így a cica kilátott és levegőhöz is jutott.

Elindultak.
Az iskola minden várakozását felülmúlta. Kölyökmacs-

ka korában ő is járt erdei iskolába, igaz, alig néhány hóna-
pot, hiszen az összes fontos dolgot az erdőben tanulták 
meg az állatgyerekek. Virág viszont évek óta mindennap 
ebbe a hatalmas téglaépületbe járt, amely úgy zsongott 
a gyerekek beszélgetésétől, mint valami túlméretezett 
méhkas. Épp becsengettek, amikor az első emeletre értek, 
Virág futva érkezett a matekterembe. Zizi gyomrát kicsit 
felkavarta a zötykölődés, de utána kellemesen elandalítot-
ta a tanárnő egyhangú magyarázata. Végigaludta az iro-
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dalomórát is, és egy közepesen érdekes fejtegetést az óko-
ri rómaiakról. Ekkor már szívesen kinyújtóztatta volna a 
tagjait, de nem akarta bajba keverni Virágot, így inkább 
meglapult, és csendben figyelte az osztálytársakat. Ponto-
sabban az osztálytársak cipőit, mert a táskából nem látott 
többet.

Végre megint kicsengettek. Tudta, hogy egy énekóra, 
majd egy testnevelés következik, utána pedig Virág nagy-
mamájánál vár rájuk a finom ebéd. Az ételnek már csak a 
gondolatától is összefutott a szájában a nyál, de megadóan 
tűrte, hogy Virág a vállára kapja a táskáját. Az énekórát 
a földszinten tartották, így a gyerekek egymást lökdösve 
igyekeztek ki az ajtón. Zizi érdeklődve pislogott a táska 
takarásából, amikor egyszer csak azt érezte, hogy valami 
hatalmasat taszít rajta. A törött vonalzó az oldalába nyo-
módott, és nem sok kellett hozzá, hogy mérgesen felnyá-
vogjon. Kinyílt a félig cipzárazott táska fedele, és a tan-
könyvek meg a vonalzó társaságában kipördült az iskola 
folyosójára. Még szerencse, hogy a talpára esett. 

Megrettenve viszonozta a rászegeződő tekinteteket.
– Nem látsz a szemedtől?! – ütötte meg a fülét Virág 

hangja. A kislány térdre esett, elszakadt a nadrágja, és még 
nem vette észre, amit a fél iskola lélegzet-visszafojtva fi-
gyelt. 

– De aranyos! 
– Megsimogathatom? 
– Kapd el a farkát! 
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– Hülye vagy, azt akarod, hogy belém marjon? Kapd el 
a farkát te! 

– Milyen cuki kabátkája van! Te varrtad? 
Virág rémülten meredt Zizire, akinek felborzolódott a 

szőre, és gyorsan a kislány lábához simult. A lány a táská-
jába dobálta a tankönyveit, és már épp a törött vonalzóért 
nyúlt volna, amikor a háta mögött felharsant egy üveg-
repesztő hang: 

– Mi folyik itt?! Mi ez a csődület, ez a rendbontás? És 
mi ez a… ez a… – Virág lehunyta a szemét, és tudta, hogy 
most a legrosszabb következik. Rosszabb lesz annál, mint 
amikor tavaly egyest hozott matekból, vagy amikor a szü-
letésnapja után két nappal elveszítette a vadonatúj sport-
cipőjét. – Mi ez a fenevad?! – mennydörögte Csókási Jolán 
igazgatóhelyettes, aki tekintélyes csípőjére támaszkodva 
adott nyomatékot szavainak. Pici, szoros kontya minden 
egyes szóra megremegett. Virág látta, hogy az igazgató-
helyettes mögül csúfondárosan kikandikál Bence, az osz-
tály, az iskola, a város, de az is lehet, hogy az univerzum 
legrosszabb gyereke. Virág tudta, hogy Bence lökte meg, de 
bizonyítani amúgy sem tudta volna, és hát abban a pilla-
natban fontosabb dolga is akadt. 

– Nem fenevad – mondta halkan, és felemelte a cicát. 
– Ő Zizi, és nagyon szelíd. 

A folyosón a lányok egy emberként sóhajtottak fel, de 
Csókási Jolán megrovó pillantást vetett rájuk, mire a tö-
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meg gyorsan szétszéledt. Bence távozóban még gúnyosan 
felemelte a hüvelykujját, és kinyújtotta rá a nyelvét. 

Zizinek szikrát hányt a szeme, és Virág is nehezen 
türtőztette magát. De jobban félt Csókási Jolántól annál, 
mint hogy még jobban felmérgesítse az igazgatóhelyettest. 
Az asszony kinyújtotta a karját, és elbődült: – Az irodám-
ba! Most azonnal, egy-kettő!

Virág egy kényelmetlen széken ücsörgött, amíg a nagyi 
megérkezett. Csókási Jolán ragaszkodott hozzá, hogy Zizit 
visszadugják az iskolatáskába, mert – ahogy fogalmazott – 
se perc alatt kitör rajta a macskaallergia. Zizi elégedetlenül 
dünnyögött valamit a táska takarásában, és Virág arra ju-
tott, jobb is, ha nem hallja senki, amit a macska morog. 

Vagy fél óra is eltelhetett, amikor egyszer csak kivágó-
dott az ajtó, és belépett rajta a nagyi, teljes menetfelszere-
lésben. Virág rögtön látta, hogy megint hozza a formáját. 
Az iskolai látogatásra egy vastag, lila szoknyát húzott, 
melyet egy mélyzöld kabátkával egészített ki. Bordó ko-
pogós cipőjén már repedezett a bőr, de a nagyi nem volt 
hajlandó kidobni. Imádta a régi tárgyakat, fiatalabb ko-
rában adta-vette őket, most viszont egy szép darabtól a 
világ minden kincséért sem vált volna meg. Karján fekete 
lakkretikül lógott, ennek csatján egy visszafogott róka- 
fej kandikált. Mindent összevetve a nagyi nem volt min-
dennapi jelenség, ezt rögtön látta a meghökkent Csókási 
Jolán is. 

– Csodás napot, kedves Jolán, ugye, így hívják, kedve-



25

sem? Ez a fránya szemüveg már csak dísznek jó itt az or-
romon, még szerencse, hogy akkora lóbetűkkel írták ki a 
nevét az ajtóra.

Csókási Jolán hátratántorodott, de még időben meg 
tudott kapaszkodni az íróasztala lapjában. Virág elfojtott 
egy halk kuncogást. A nagyi viszont nem zavartatta ma-
gát. Mereven előrenyújtotta a kezét, és mint egy vezérlő 
tábornok, megindult az igazgatóhelyettes felé. 

– Kérem, engedje meg, hogy bemutatkozzam: özvegy 
Sárkány Zsigmondné született Tóth Jozefa Emerencia. 
A barátaimnak csak Cinci. Szólítson nyugodtan Cinci né-
ninek! 

Az igazgatóhelyettes csak ennyit bírt kinyögni: 
– Öööö… 
– Én is örvendek a találkozásnak, kedvesem! – közölte a 

nagyi, azzal megölelgette az unokáját, és szerét ejtette an-
nak is, hogy a táskába nyúlva megsimogassa Zizi bundáját. 
– Kérem, Jolán… szólíthatom, ugye, Jolánnak…? szóval, 
kérem, Jolán, bocsásson meg nekem!

– Önnek? – hökkent meg az igazgatóhelyettes, aki las-
san ocsúdott döbbenetéből. – Miért kellene önnek meg-
bocsátanom? Nem ön szegte meg a házirendet, hanem az 
unokája! 

– Bizony, bizony, de értem tette ez a jótét lélek! – közöl-
te a nagyi, azzal az ingujjából előhúzott egy lila szegélyes 
zsebkendőt, és hangosan belefújta az orrát. Virágot már 
rázta a hangtalan nevetés. 
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– Nem értem – bizonytalanodott el az igazgatóhelyet-
tes, és látszott rajta, hogy szeretne minél hamarabb túlesni 
ezen a kellemetlen találkozáson. 

– Én kértem meg, hogy hozza magával a macskát. 
– Ön? De hisz tudhatná, hogy az iskolába élő állatot be-

hozni szigorúan tilos! – förmedt rá a nagyira az igazgató-
helyettes. Özvegy Sárkány Zsigmondné született Tóth Jo-
zefa Emerenciát azonban nem olyan fából faragták, hogy 
könnyen megijedt volna. 

– Én bizony! Minden felelősség engem terhel! Én kér-
tem, hogy hozza magával ezt a díjnyertes, sokszorosan ki-
tüntetett bajnokot! 

– Miről beszél? Miféle bajnokot? Hiszen ez csak egy 
koszos macska – kacagott fel Csókási Jolán, akinek fogal-
ma sem volt róla, hogy ha tekintettel ölni lehetne, már hol-
tan roskadt volna a párnázott forgószékre. – Mit tud ez a 
macska? 

– Hogy mit? – csillant ravaszul a nagyi szeme. – Kiszi-
matolja a betegségeket. Ha megremeg a bajszocskája, azt 
jelenti, hogy valaki hamarosan ágynak esik a jelenlévők 
közül. Gondoltam, biztosan jó szolgálatot tenne itt az is-
kolában is. Emeld csak ki a cicukát, mutasd meg szépen 
az igazgatóhelyettes asszonynak! Lássuk, megremeg-e a 
bajuszkája!

Csókási Jolán arca elsápadt, a kontya lelapult, a tokája 
megremegett. Elrettenve meredt a táskából kikandikáló ci-
cára. Virág nem tudhatta, hogy az iskolaigazgató-helyettes 
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megrögzött hipochonder, és minden héten más betegséget 
képzel be magának. Szeptember első hetében állítólag to-
rokgyík kínozta, a második héten kitört rajta a szamárkö-
högés, a harmadik héten bárányhimlős lett. A nagyi előtt 
nem voltak titkok, és kíváncsi lett volna rá, hogy most, 
a negyedik héten vajon milyen állatos betegség kínozza 
az igazgatóhelyettest. Csókási Jolán azonban a jelek sze-
rint nem akarta tudni, egészen a falig hátrált, megbújt a 
forgószéke mögött, és onnan dadogta: – Most az egyszer 
elnézem ezt a kilengést! De ha még egyszer meglátom ezt 
a macskát az iskola falai között, igazgatói intőben részesí-
tem az unokáját! A viszontlátásra!

A nagyi kedvesen megbillentette az ujjait, és felkapta 
Virág táskáját. Zizi búcsúzóul még fújt egyet, a szemét 
Csókási Jolánra szegezte, és meglebegtette a bajuszkáját. 
Az igazgatóhelyettes, ha ez lehetséges, még kisebbre húzta 
össze magát.

A nagyi az iskola előtt átkarolta az unokája vállát. Elég 
nehezen sikerült, mert Virág már így is fél fejjel magasabb 
volt a pöttöm öregasszonynál. 

– Szép kis kalamajkába keveredtél már megint, Bori-
kám! 

– Hányszor mondtam már, hogy szólíts Virágnak, 
nagyi! 

A nagyi rántott egyet a vállán. 
– Ahogy akarod! De igyekezzünk, mert ha jól látom,  

az a kedves, szimpatikusnak tűnő fiatalember épp most 
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akar megbüntetni tilosban parkolásért! – Azzal Virággal a 
nyomában eliramodott egy kis, piros autó felé. 

Azt a titokzatos alakot egyikük sem vette észre, aki 
mostanáig az épület előtti eperfa takarásában ácsorgott, 
majd puhán utánuk osont. 

Az iskola ablakából Csókási Jolán összehúzott szem-
öldökkel nézte, amikor a kis piros autó veszett dudálások 
közepette kikanyarodott az útra. A járókelők hosszan 
 bámultak utánuk, a parkolóőr csak a fejét vakarta. A lök-
hárítón kuporgó alak viszont már nem tűnt fel senkinek, 
mert az autó a következő pillanatban befordult az utca-
sarkon. 
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	Előszó,
	amely nem bogozza ki, csak még jobban összekuszálja a szálakat

	1. fejezet,
	amelyben valaki csúnyán lebukik, 
majd fenyegetően megremeg egy bajszocska

	2. fejezet,
	amelyben édes titkokra derül fény, 
ám közben valakiben szörnyű gyanú támad

	3. fejezet, 
	amelyben váratlanul felbukkan 
egy önjelölt nyomozó

	4. fejezet, 
	amelyben összezördül 
két kis pukkancs palacsinta

	5. fejezet, 
	amelyben már megint ripityára 
törik valami

	6. fejezet, 
	amelyben helyükre kerülnek a történetünk elején összegubancolódott szálak, viszont megjelenik egy szőrös mancs, ez pedig semmi jót nem ígér

	7. fejezet, 
	amelyben nagy galibát okoz 
két kis gombóc

	8. fejezet,
	amelyben apró, de annál fontosabb szerepet kap 
egy porcelánhattyú

	9. fejezet, 
	amelyből kiderül, hogy a kulcsok 
nem csak vasból készülhetnek

	10. fejezet, 
	amelyben kalandunk véget ér (de az is lehet, hogy kezdetét veszi egy másik)
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