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1. Emma elhatározásra jut

– Mama, már nem is fáj a torkom! – kiabált Emma teli 

szájjal. – Elmehetek lovagolni? 

Pizsamában ült az asztalnál, és egy nagy adag csoko-

ládés müzlit kanalazott a lófej formájú tálkájából. A – 

szerencsére nem túl komoly – megfázásának köszön-

hetően ma nem kellett iskolába mennie. Biztos volt 

benne, hogy semmiről nem marad le. 

Még csak most ért véget a nyári szünet, a tanítás épp-

hogy elkezdődött. 

– Ha nem mész iskolába, akkor lovagolni sem me-

hetsz – felelte szigorúan az anyukája. Épp akkor lépett 

ki a konyhából az előszobába, és felvette a kabátját. – 

De tegnap még megvettem neked a legújabb Pónivilá-
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got. Hátha az megvigasztal majd – mondta, és letette 

az asztalra a színes, pónikról szóló magazin legfrissebb 

számát. 

– Jaj, az szuper, köszönöm! – kiáltotta lelkendezve 

Emma, és azon nyomban elkezdte olvasni az újságot. 

A lovardában az összes lánynak előfizetése volt a Pó-

nivilágra. 

– Emma, kérlek, fejezd be a reggelit, és idd meg a 

teá dat! – szólt rá azonnal az anyukája. – Az nagyon jó 

megfázásra.

Emma fájó szívvel letette a pónis magazint, és elfinto-

rodott. 

Utálta a teát. A zsályatea – ami állítólag nagyon jó to-

rokfájás ellen – pedig különösen borzasztó volt. 

– Legkésőbb kettőig hazaérek – mondta az anyukája. 

– Ebédre készítek majd neked halrudacskát és tócsnit. 

– Almaszósz is lesz? 

– Almaszósz is lesz. Viszlát, kicsim! – Mama puszit 

nyomott Emma arcára, felvette a széken heverő akta-

táskáját, és távozott. 

Emma a konyhaablakból integetett az anyukája után, 

de amint eltűnt a szeme elől, felpattant, és kiöntötte a 

teát a mosogatóba. Egyik kezében a müzlis tálkával, 
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másikban a Pónivilággal felugrándozott a lépcsőn a 

szobájába. Mi is lehetne szebb annál, mint hogy a dél-

előttöt a pihe-puha takarója alatt töltheti csokis müzlit 

kanalazva, és a Pónivilágot lapozgatva? 

Már éppen kényelmesen elhelyezkedett az ágyban, 

amikor a bátyja, Milán – akinek aznap csak később kez-

dődött a tanítás – bekukucskált az ajtón. 

– Mondd, hogy ez itt nem csupa lovas cucc! – mond-

ta a hatalmas könyvkupacra nézve, amit Emma nemrég 

kölcsönzött ki a könyvtárból. 

– Jó lenne, ha megtanulnál olvasni! – csattant fel 

Emma, és dühös pillantást vetett a bátyja felé. 

– Mert? 

– Mert az ajtómon lóg egy tábla, amin az áll, hogy „ne 

zavarjanak!” Szóval, viszlát! 

– Jaj, a lányok, meg a büdös állataik! – nyögött fel Mi-

lán, és leszáguldott a lépcsőn. Pár perccel később halla-

ni lehetett, ahogy a ház bejárati ajtaja nagy csattanással 

becsapódott. 

Emma megkönnyebbülten fellélegzett. Végre ket-

tesben maradt a Pónivilággal. Mit olvasson elsőként? 

A vicces képregényt? Vagy inkább töltse ki a tesztet? 

Az legalább olyan jó, mint az a műsor, amit a tévében 
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adnak, a „Szeretem a lovakat”, és aminek minden egyes 

adásában négy gyerek méri össze a lovakkal kapcso-

latos tudását. Emma is mindig velük együtt játszott a 

fotelben ülve, és szinte minden alkalommal sikerült is 

elérnie a maximális pontszámot, pedig néha igazán fo-

gós kérdéseket tettek fel. De hát ő úgy szívta magába a 

lovas könyvekben és a Pónivilágban található informá-

ciókat, mint a szivacs, és ezek – a matekórán tanultak-

kal ellentétben – mind meg is ragadtak a fejében. 

Odalapozott ahhoz az oldal-

hoz, ahol a teszt volt. De hir-

telen megakadt a tekintete 

egy rikító feliraton:
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Szeretnél olyan iskolába járni,  
ahová nemcsak gyerekek, de pónik 

is járnak? 

Ez állt nagybetűkkel a dupla oldal tetején, amin zöld 

mezők, pónik és egy kastély képe volt még látható. A lap 

alsó sarkában egy mosolygó lány fényképe látszott, aki 

vasvillát tartott a kezében. „Panna nagyon élvezi a trá-

gyázást, ez is az iskolai élet része” – állt a kép alatt. 

Emmának tátva maradt a szája. Ez mennyire csodála-

tos! Egy iskola, ahol az órarendben olyan órák vannak, 

mint a trágyázás? Izgatottan folytatta az olvasást. 

A Cseresznyevölgyi Lovasiskolában hétfőtől pén-

tekig húsz gyerek lakott, akiknek mind volt egy saját 

pónijuk. Délelőttönként – pont úgy, mint más iskolák-

ban is – teljesen normális tanítás folyt. Délutánonként 

viszont, miután végeztek a házi feladattal, lovaglóórák, 

tereplovagolás és póniápolás volt a program. Ha bármi 

probléma adódott, a gyerekek segítettek egymásnak, 

ugyanis minden diák magáénak érezte az iskola mottó-

ját: Legyél tisztességes, hozd ki magadból a legtöbbet, és segíts 

másoknak! 
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A cikk végén ez állt:

„Lenne kedved a Cseresznyevölgyi Lovasiskolába jár-

ni? Akkor jelentkezz! A Lovasiskolában idén még van 

egy ösztöndíjas helyünk. Ez azt jelenti, hogy hét közben 

bent laksz az iskolában, és a szüleidnek nem kell tan-

díjat fizetniük. Írd meg nekünk a szüleid segítségével, 

hogy miért szeretnél mindenáron a Lovasiskolába jár-

ni, és ki tudja, talán te leszel az, aki hamarosan a saját 

pónijával és a többi lóbarát gyerekkel töltheti vidám 

mindennapjait az iskola falai között.” 

Emma úgy érezte – mint mindig, amikor izgatott 

volt –, hogy egy csomó pillangó repked ide-oda a hasá-

ban. Saját pónija lehetne? Hűha! Amit ő etetne és csuta-

kolna? Utána pedig mindennap lovaglóórái lennének, 

és együtt vágtázhatna a többi gyerekkel a kastély körüli 

mezőkön! 

Ez olyan fantasztikusan hangzott, mintha egyszerre 

lett volna születésnapja, karácsony és húsvét! 

Emma kipattant az ágyból. A maradék csokoládés 

müzli kiömlött a lepedőre, a tej beszivárgott a matrac-
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ba. De nem számított, azt majd később is fel tudja taka-

rítani! 

Sietve elővette a születésnapjára kapott, lovas levél-

papírt, fogta a lovas töltőtollát, leült az íróasztalhoz, és 

nekilátott az írásnak. 

„Kedves Lovasiskola! 
Az én nevem Emma (tulajdonképpen Emma Lujza, de 
az szerintem túl hosszú), és épp most töltöttem 
be a kilencedik életévemet. Egészen kiskorom óta 
odavagyok a lovakért, a kedvencem az almásderes, 
és mindent elolvasok és gyűjtök, ami lovakkal kap-
csolatos. 
A Pónivilág pónis tesztjében és a „Szeretem 

a lovakat!”-ban is mindig minden kérdésre tudom 
a választ. Nagyon jó vagyok lovastornában, és 
néhány hónapja végre már egyedül is szabad lo-
vagolnom! Én voltam az egyetlen, aki alig pár hét 
után a lépésosztályból feljebb léphetett a vágta-
osztályba. A lovasoktatóm, Petra azt mondta, hogy 
nemsokára már versenyen is indulhatok!” 
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Emma csak írt és írt. Leírt mindent: hogy szívesen 

lenne felnőttkorában állatorvos, lovasoktató vagy pó-

nitenyésztő. Vagy, ami még jobb lenne, ha egyszerre le-

hetne mind a három. Írt a kedvenc pónijáról, Móricról, 

amin hetente egyszer szokott lovagolni, mert sajnos a 

lovarda nagyon messze van tőlük. Meg arról is, hogy 

mennyire jó lehet olyan gyerekekkel egy iskolába jár-

ni, akik ugyanolyan lóbolondok, mint ő. Mert nemcsak 

Milán gúnyolódott rajta, hanem mások is – az osztály-

ban senki nem volt, aki legalább egy kicsit is annyira ra-

jongott volna a pónikért, mint ő. 

Két óra múlva befejezte a levelet. Kalapáló szívvel 

még egyszer átfutotta, amit írt. Mondjuk, az, hogy a 

lovaglásnál minden olyan jól ment volna… Hát, azért 

volt pár dolog, amikben egyáltalán nem volt nagyon 

ügyes. Például az, hogy parancsra vágtára váltson. De 

végül is lóról eddig még csak egyszer esett le, a többiek 

pedig sokkal többször. 

– Nem, ezt így hagyom – határozta el, majd összehaj-

totta a lapokat, és becsúsztatta őket a lófejekkel díszí-

tett borítékba. Úgy döntött, egyelőre inkább senkinek 

nem mondja el, hogy jelentkezett a Lovasiskolába. Ter-
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mészetesen a legjobb barátnője, Sári kivétel, vele meg 

fogja osztani. Mekkorát fog nézni! 

Emma sietve magára kapta a pulóverét és a farmer-

nadrágját, majd leviharzott a lépcsőn. Menet közben 

levette az előszobafalról a kabátját, biciklire pattant, és 

elszáguldott a levéllel a postára. 

Még épp időben ért haza: pár perccel azelőtt, hogy 

az anyukája is megérkezett volna a munkából. Emma 

teljesen kifulladva bepattant az ágyába – egyenesen a 

müzlifolt közepébe. 

– Fúj! – kiáltott fel. 

Erről teljességgel 

megfeledkezett! 

Gyorsan kivett 

a szülei szekré-

nyéből egy tiszta 

lepedőt, a koszo-

sat pedig a pizsa-

májával együtt 

begyömöszölte 

a fürdőszobai 

szennyeskosárba. 
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Hallotta, hogy lent nyílik a lakásajtó. 

– Nyuszikám, megjöttem! – kiabált fel neki az anyu-

kája. – Minden rendben van? 

– Igeeeen! – kiabált vissza Emma az ágyból vérvörös 

fejjel. – Minden a legnagyobb rendben! 
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