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1. fejezet

– Szent ég, ezt nem bírom tovább, mindjárt megő-
rülök! – Melike felpattant a nagy teherautó hátsó ülé-
sén, és türelmetlenül ráncigálta az én ülésem fejtámláját. 
– Nem tudna kicsit gyorsabban vezetni, Weiland úr? 

– Teherautóval legfeljebb nyolcvannal mehetek – vá-
laszolt apa türelmesen. – Ráadásul nem sokat segít, ha 
korábban érünk oda. Miután a gép leszállt, még eltart 
egy ideig, tapasztalatom szerint legalább másfél óráig, 
amíg az összes formalitás elintéződik. 

Apa már sok lovat szállított a repülőtérre, és gyakran 
fuvarozta őket érkezés után, úgyhogy kiismerte magát. 
A Rigótanya, a mi lovardánk alig huszonöt kilométerre 
volt a frankfurti repülőtértől, úgyhogy gyakran szállásol-
tak el nálunk valamilyen egzotikus országba tartó lova-
kat. Ezek a  jószágok többnyire csak egyetlen éjszakára 
maradtak, bár néha előfordult, hogy csak több nap vára-
kozás után folytatták útjukat. 

Tavaly egyszer elkísérhettem apát, amikor a  repülő-
térre vitte Quintanót, a svájci lókereskedő, Nötzli úr lo-
vát, akit én edzettem. Nötzli úr a barna heréltet, akinek 
első győzelmeimet köszönhettem M-ugrásban, eladta 
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Brenda Murray amerikai ugrólovasnak, és Quintano 
Frankfurtból repült Bostonba. Annak ellenére, hogy én 
egyáltalán nem hittem neki, Brenda tényleg betartotta 
az ígéretét: meghívott engem és egy barátnőmet Massa-
chusettsbe, a birtokára.

Persze hogy Melike is velem jött, és a hat hét alatt el-
képesztően sok mindent éltünk át. A Tölgyfabirtokon 
nemcsak Brenda ugrólovai voltak, ahogyan azt eleve fel-
tételeztük, hanem számtalan westernló is. Brenda papá-
ja, Richard Baxter egész Amerikában ismert elsőosztályú 
quarterló-tenyésztő. Magától értetődött, hogy Melikével 
együtt kipróbáltuk a  westernlovaglást. Eleinte a  pazar 
birtok tökéletes lóparadicsomnak tűnt számunkra, ké-
sőbb azonban Brenda gyerekeivel, Luke-kal és Joanával 
egy lovakat kínzó, rettenetes banda nyomára bukkan-
tunk, amelynek vezére ráadásul pont Brenda második 
férje volt. Hálából elutazásunkkor Richard Baxter két 
lovát nekünk ajándékozta: nekem Mainly Mathildát, 
a sárga kancát, akivel megnyertem egy reining minősítő 
versenyt, Melikének pedig egy fiatal Buckskin heréltet, 
a bonyolult nevű Dun it whiz a smiley-t. És ettől a pil-
lanattól az én barátnőm semmi másról nem volt hajlan-
dó beszélni, mint az ő Smiley-járól. Míg Melike barátja, 
Niklas türelmesen hallgatta az áradozását, Tim tiszta 
ideg volt tőle, és nagy ívben kerülte a barátnőmet. Ez egy 
kis feszültséget okozott köztünk, mert bár én magam is 
nehezen viseltem már el, de azért mégis meg tudtam ér-
teni Melike izgatottságát. 

Ma végre megérkeznek Németországba a  lovak, és 
ezért ezen a  szeptemberi szerda délelőttön Meliké-
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vel nem az iskolában ültünk, hanem apával egy teher-
autóban. 

Amióta húsz perccel ezelőtt elindultunk, Melike lé-
legzetvétel nélkül egyfolytában beszélt. Egyébként is bő-
beszédű volt, de ha izgalomba jött, akkor egyáltalán nem 
lehetett leállítani. 

– Miért utazunk tulajdonképpen a  nagy teherautó-
val? – kérdezte hirtelen. – A lószállító utánfutó is meg-
tette volna, nem? 

– Abba csak két ló fér be – válaszolta apa. 
– Na és? – csodálkozott Melike. – Hilda és Smiley az 

csak két ló!
– Na igen. Viszont aki kíséri őket, még két lovat hoz – 

mondta apa, és nem tudott elnyomni egy vigyort. – Az 
pedig már négy, ha jól számolok. 

– Hogyan? Mit? Kicsoda? – Melike nagyra nyitotta 
a szemét. – Erről nem tudok semmit! És te, Elena? 

– Én sem. – Pont úgy meglepődtem, mint a  barát-
nőm. 

– Ha az elmúlt húsz percben hagytál volna szóhoz 
jutni, akkor már régen elmondtam volna nektek – kun-
cogott apa. – Meglepetésnek szánták, és úgy látszik, 
Brenda gyerekei tényleg nem árultak el semmit. 

Valóban, Luke és Joana egyetlen szóval sem említette 
a  rengeteg WhatsApp-üzenetben, amit a  hazaérkezé-
sünk óta váltottunk, hogy Hildát és Smiley-t valaki el 
fogja kísérni. Most aztán Melikével valósággal megostro-
moltuk apát, hogy meséljen már el többet a dologról. 

– Gloria a kísérő, ugye? – találgattam, és apa bólin-
tott. – Hú, ez aztán szuper! – örvendeztem. 
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Gloria gyakornokként dolgozott a  Tölgyfabirtokon. 
Előzőleg más istállókban volt, ahol azonban úgy bán-
tak vele, mint egy lovásszal, pedig abszolút jól lovagolt. 
Svájcból származott, és Melikével sokat tanultunk tőle 
a westernlovaglásról. A végén az ő bátor közreműködé-
sének köszönhettük, hogy sikerült lelepleznünk Chris 
Murray és J. J. Coleman, az edző brutális mesterkedéseit. 

– Milyen lovakat hoz magával? – morfondírozott 
Melike. – Nem is tudtam, hogy vannak saját lovai. Va-
jon vett néhányat Baxteréktől? Ez aztán tényleg nagyon 
menő, akkor még több westernlovunk lesz a  Rigóta-
nyán! Egyáltalán, van elég bokszunk? Ó, istenem, direkt 
jó, hogy nem tudtam előbb, egészen becsavarodtam vol-
na a türelmetlenségtől!

Melike arca izzott, és apa vidáman ingatta a fejét. 
– Miért, így nem csavarodsz be? – ugratta a barátnő-

met. – Vagy hogyan neveznéd ezt a  legalább két hete 
tartó állapotodat?

– Ez igazán nem szép magától, Weiland úr! – Melike 
úgy tett, mint aki felkapta a vizet, de nem sokáig bírta, 
és megint ragyogott. – Annyira örülök. Végül is Smiley 
a legeslegelső saját lovam! Húúú! És annyira iszonyato-
san aranyos! Tulajdonképpen mutattam már magának 
fényképet róla? 

– Igen, már mutattál – szakította félbe apa, és kétség-
beesést színlelve emelte fel a kezét. – Azt hiszem, ha még 
egyszer meghallom a Smiley nevet, idegrángást kapok! 

A gondolatra, ahogy apa idegrángást kap, vihognom 
kellett. 

Melike nagy levegőt vett, kicsit visszatartotta, majd 
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nagy szusszanással kiengedte. – Nagyon sajnálom, ha az 
idegeitekre megyek – mondta. – Egyszerűen csak any-
nyira boldog vagyok! Tulajdonképpen soha nem voltam 
valami kiváló lovas, de a  westernlovaglásnál igazán az 
volt az érzésem, hogy ezt meg tudom tanulni! 

Apa bekapcsolta az irányjelzőt, és felhajtott az A3-ra 
Frankfurt irányában. Melike váratlanul élesen felsikol-
tott. 

– Ott! Ott! – visított, és egy leszálló repülőgépre mu-
tatott. – Fogadok, hogy Hilda és az én… 

– Kérlek, ne – szakadt ki apából, mintha csak a foga 
sajogna. – Ez már kínzás! 

– …tudjátok-ki van benne – fejezte be a  mondatát 
Melike, és grimaszolt. – Jaj, Weiland úr, tulajdonképpen 
melyik bokszba kerülnek majd a lovak, akik a tudja-mi-
vel jönnek…

Annyira kellett nevetnem, hogy potyogtak a  köny-
nyeim. Ilyen jókedvűnek nagyon régen nem láttam már 
az apukámat. Kedvelte a barátnőmet, és élvezte az örö-
mét, ebben biztos voltam. Eddig Melike mindig Jaspe-
ren, anyukája öreg lován lovagolt, márpedig ő nem volt 
kifejezett álomló. 

– A  lovak először Lajos istállójába kerülnek – vála-
szolt apa.

– Remélem, hogy a jövő héten elkészülnek a bokszok 
a karámban, és akkor átköltözhetnek. 

A hat hét alatt, amíg mi Amerikában voltunk, jó sok 
minden történt a Rigótanyán. Szerencsére ma már hosz-
szabb ideje a múlté az a pénzügyi nehézség, ami két évvel 
ezelőtt csaknem a tanya kényszerárverezéséhez vezetett. 



10

Időközben a  szüleim ismét olyan helyzetben voltak, 
hogy neki tudtak látni a  szükséges korszerűsítéseknek 
és felújításoknak. Tavaly nyár óta felépült az új modern 
nagy lovaglócsarnok az új istállórésszel, amelyben már 
minden bokszot kibéreltek. 

A következő nagy projekt a régi lovaglócsarnok mel-
letti hosszú istálló felújítása volt, mert az istállóköz egyik 
oldalán lévő ablaktalan belső bokszok túl kicsik, sötétek 
és korszerűtlenek voltak. Ehelyett az ablakos bokszokat 
megnagyították, és mindegyik valami „előkertszerű” sa-
ját karámot kapott. 

Ezenkívül az új lovaglócsarnok másik oldalán új fészer 
épült, ahelyett, amelyik tavasszal leégett, és húsz további 
boksz, előttük karámmal. A nagyapám a karámbokszokat 
gazdaságtalan ostobaságnak tartotta, de sok bérlő hajlan-
dó volt magasabb bérleti díjat fizetni azért, hogy a  lova 
több levegőhöz, fényhez és mozgáslehetőséghez jusson. 

Végre áthaladtunk a kapun, amelyen át be lehetett jut-
ni a repülőtér szállítmányozó részére. Jó ideig hatalmas 
csarnokok mellett haladtunk, és csak ámultunk, milyen 
hatalmas a terület, amely a magas, átláthatatlan kerítések 
mögött rejtőzött úgy, hogy kívülről semmit sem lehetett 
látni. 

Apa végül az egyik bádoglemezcsarnok elé kanyaro-
dott a  teherautóval, működésbe hozta a  légféket, majd 
leállította a motort. Kimásztunk a vezetőfülkéből, és át-
mentünk a  parkolón. „Lufthansa Állatszállítmányozási 
Várócsarnoka”, olvasta le Melike a tábláról, amely a bejá-
rati ajtó felett függött. 

Apa kinyitotta az iroda ajtaját, és beléptünk a helyi-
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ségbe, amelynek hosszú pultja előtt már várakozott egy-
pár ember. Egy kicsit úgy nézett ki, mintha egy állatkli-
nikán lennénk, tiszta és célszerű volt a berendezés. 

Egy óra elteltével, amit legalább fél napnak éreztünk, 
végre történt valami. Egy ajtón keresztül a nagy csarnok 
belsejébe vezettek minket. Valahol egy ló nyerített, ku-
tyák ugattak, egy tolóajtó nyílt csikorogva. Bekanyarod-
tunk egy sarkon, és megpillantottuk Gloriát. Amikor 
megláttam, úgy éreztem, mintha megint a  Tölgyfabir-
tokon lennénk: Gloria szokása szerint farmert viselt és 
kockás inget, cowboycsizmát és fehér cowboykalapot. 

– Hé, Cowgirls! – kiáltott. – Meglepetés!
– Gloria! – ugrottam a nyakába. – Milyen kúl, hogy 

itt vagy! Az apukám csak most árulta el, hogy jössz.
Ennél kiadósabb üdvözlésre nem volt idő, mert a lo-

vak már túljutottak a vámon és egészségügyi ellenőrzé-
sen, minden papírt ellenőriztek, és rendben találtak, és 
végre átvehettük őket. 

Melike úgy ugrándozott körülöttem, mintha, mond-
juk, véletlenül egy erősáramú kábelt érintett volna meg. 

– Mi van veled? – érdeklődött Gloria. 
– Örül Smiley-nak – válaszoltam Melike helyett, és 

forgattam a szemem. – Éppen ideje, hogy megérkezzen. 
Mindenkit agyon idegesít. 

– Undok vagy, Elena. – Melike megsértődött. – Ez 
csak az én déli temperamentumom! Én ugyanis szen-
vedélyes vagyok, szemben veletek, halvérű németekkel!

– Annyi biztos, hogy a  westernvírus jól megfertő-
zött – jegyezte meg vigyorogva Gloria. – Menő a profil-
fotód a facebookon meg a WhatsAppon! 
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– Ugye, hogy az? – Melike kuncogott. Röviddel az-
után, hogy Bostonból hazaértünk, a profilképét egy ró-
zsaszín cowboycsizmára cserélte. 

Apa közben megkapta a lovak összes papírját. Kezet 
nyújtott Gloriának, és érdeklődött, hogy az utazás alatt 
minden rendben ment-e. 

– Az égvilágon semmi gond nem volt – biztosította 
Gloria. 

És akkor végre eljött a pillanat. Beléptünk a csarnok-
ba, ahol a lovak bokszai voltak. Először a rácsok mögött 
egy világossárgát láttam meg, széles hókával. 

– Dehát ez Shiner! – kiáltottam meglepetten. A vilá-
goskék szemű sárga herélten Melike sokat lovagolt, már 
tizenkét éves volt, és igen tapasztalt ló. 

– Igen, ő az – erősítette meg Gloria. – Richard őt és 
Gray Jacet nagyon tisztességes áron adta el nekem. 

Melikét nem lehetett visszatartani, amikor meglátta 
az ő Smiley-jét a negyedik bokszban. 

– Smiley! – ujjongott. – Ó, Smiley, végre itt vagy! 
Az aranyszínű Buckskin hegyezte a  fülét, és tényleg 

nyerített, amikor meghallotta a  nevét. Ekkor Melike 
örömkönnyekben tört ki. Smiley, aki észrevette, hogy 
nemsokára kiszabadul a keskeny bokszból, türelmetle-
nül táncolni kezdett, és magasra ugrott a rács mellett. 

– Melike, hadd vigyem Smiley-t inkább én. Kicsit 
ideges a hosszú repülőút után – mondta Gloria. – Vidd 
inkább Shinert. 

– Nem, én magam akarom vezetni a lovamat – vitat-
kozott Melike. – Meg tudom oldani. 

Kinyitottam a bokszot, amelyben Mainly Mathildát 
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elhelyezték, és üdvözöltem a  csinos sötétsárga kancát, 
akin a Tölgyfabirtokon csaknem mindennap lovagoltam. 
Aranybarna szemével nyugodtan nézett rám, és az orrát 
a karomhoz dörgölte. 

– Isten hozott Németországban – mondtam neki, és 
megsimogattam a nyakát, majd a kötőfékre kapcsoltam 
a vezetőszárat. 

Melike a szomszéd bokszból ki akarta vezetni  Smiley-t, 
de a herélt nem várta meg, amíg Melike előrement, ha-
nem vele együtt préselte ki magát az ajtón, és beszorította 
a karját. Az istállóközön a barátnőmnek csak nehezen si-
került megállásra kényszerítenie a lovat. 

– Hohó, édes kicsi Smiley-m – turbékolt Melike, de 
az édes kicsi Smiley, aki csöppet sem volt kicsi, láthatóan 
eleresztette a füle mellett. Ráncigálta maga mögött, ide-
gesen nyerített, és olyan erővel dobogott a betontalajon, 
hogy csak úgy szikrázott. 

– A csudába, mi van vele? – zihált Melike. 
– Temperamentum – válaszolt Gloria, és jóindula-

túan vigyorgott. – Gyere, add ide nekem. 
Melike vonakodva nyújtotta oda neki a szárat és vet-

te át Shinert, aki úgy állt ott, mintha altatót vett volna 
be. Gloriának semmi problémája nem volt Smiley-val, 
ugyanis a Tölgyfabirtokon éppen elégszer lovagolt rajta, 
és jól ismerte. 

Apa Gray Jacet, az almásderest vezette, akit Chris 
Murray csaknem tönkretett, amikor eszeveszetten me-
nekült az erdőn át. Libabőrös lettem, amikor eszembe 
jutott, hogy Gloria és Joana ugyanazon a  napon csak-
nem belefulladt a  Mill folyóba, miután Chris Gloria 
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autó jának csomagtartójába zárta őket, és a kocsit a  fo-
lyóba lökte. 

A  lovakat a  teherautóhoz vezettük. Engedelmesen 
baktattak mellettünk át a  parkolón, és minden gond 
nélkül hagyták magukat felrakni, pedig a négy ló egyike 
sem ismert még ennyire meredek rakodórámpát. Ame-
rikában a lovakat tréleren szállítják, amelyekhez egyálta-
lán nem kell rámpa. 

Amikor mindegyik ló már bekötve állt, egy emelőtar-
gonca-kezelő gördült oda dobozokkal és bőröndökkel. 

– Ezekben meg mi van? – kérdeztem meglepetten.
– A csomagom. Másfél év alatt egész csomó eszközt 

gyűjtöttem össze – válaszolt Gloria, és grimaszolt. – 
Ezenkívül Brenda és Richard még küldött nektek egy-
pár dolgot. Nyergeket, kantárokat, ilyesmiket. Erre mind 
szükségetek lesz, ha igazi westernlovasok lesztek. 




