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Vetman − A szuper állatorvos

Elhaladtak a templom, a városháza és a városka füves parkja 

mellett, aztán a mókus befordult egy sarkon, és rákanyarodott 

egy kivilágítatlan útra. Járda nem volt, és bár Imogen félt, az 

öccse miatt nem mutatta. Az ismeretlenbe tartottak, talán 

messzebbre mentek, mint ahová Findlay korábban biciklizett. 

Imogen alvó anyukájára gondolt. Imádkozott, nehogy feléb-

ressze valami.

Már a külvárosban jártak – talán egy mérföldnél is messzebb 

az otthonuktól –, sövények, nagy fák, kerítéskapuk és az utat 

baljóslatú árnyékként szegélyező csendes családi házak mellett 

siettek el. A rettegés egyre inkább megülte Imogen gyomrát, 

szinte kézzelfoghatóvá vált. A kislány ujjai még a kesztyűben 

is elmerevedtek a hidegtől, míg végül már úgy érezte, nem 

bírja tovább. Hátranézett Findlay-re, aki kapkodta a fagyos 

levegőt. Az arca a kapucniban olyan fehér volt, mint a hold, 

az ajka kékesen csillogott. Nem, ebből elég. Túl kockázatos. 

Kétségbeesetten kívánta a legjobbakat a kis sünnek, de ami 

sok, az sok.

Rátaposott a fékre, és Findlay is így tett, pont, amikor a mókus 

oldalra szökkent, és eltűnt egy sövénykerítés mögött. A két 
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4. fejezet

gyerek is bekanyarodott, és észrevették, hogy egy keskeny rés 

egy rétre nyílik. A mókus ott várt rájuk egy kerítésoszlop tetején, 

két lábon állt, a farka rezgett. 

Imogen és Findlay áttolták a biciklijüket a nyíláson.

– Hova viszel minket? – kérdezte Imogen. 

A mókus izgatottan csettegett és elrohant a mező túloldalán 

álló fák közé.

A testvérek is elindultak. A föld göröngyös volt, helyenként 

sáros, Imogen minden csontja rázkódott, miközben igyekezett 

lépést tartani a mókussal, a kerékpárgumik pedig pattogtak és 

csúszkáltak. Amikor elérték az erdő szélét, Findlay ijedten felki-

áltott. Imogen hátranézett, és látta, hogy az öccse kerékpár-

jának első kereke kifordult egy alattomos lyukban. Findlay 

lerepült a nyeregből, és tompa toccsanással nyúlt el a sáros 

földön. Imogen leszállt a bicikliről, és felsegítette. Szerencsére 

nem sérült meg.

– Haza akarok menni – mondta a fiú rosszkedvűen.

Imogen tekintete az árnyékos fákat kutatta. Ijedten ébredt 

rá, hogy már nem látja a mókust. 

– Elvesztettük szem elől! – jajdult fel. 
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Vetman − A szuper állatorvos

– Nem, te vesztetted el! – kiáltotta vissza Findlay. 

– Akkor menj haza! – csattant fel Imogen. – Csak lelassítasz!
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4. fejezet

Ahogy ezt kimondta, már meg is bánta. Az öccse csak nyolc-

éves. Már reszketett is az ajka. 

– De nem... nem tudom az utat – pityergett.

– Ne haragudj! – kérlelte Imogen. – Csak ideges lettem, hogy 

ilyen messzire jöttünk a semmiért.

– Ott van! – kiáltotta Findlay, és a nővére mögé mutatott. 

A mókus egy közeli fa törzsébe kapaszkodott, és a farkát 

billegtette. Imogen elvigyorodott, és mély lélegzetet vett.

– Tudom, hogy haza akarsz menni. Én is. Tényleg. De már 

eddig eljöttünk. Még tíz perc, oké? 

Aztán nyomás haza.
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Vetman − A szuper állatorvos

Findlay álla megrándult, de bizonytalannak tűnt. 

– Öt perc – mondta.

– Áll az alku! – felelte Imogen. – De szerintem a bicikliket 

hagyjuk itt.

Fogta a sünit, és szorosan belecsavarta a törölközőbe. Aztán 

beléptek a sötét erdőbe.

A mókus sokkal közelebb maradt hozzájuk, mintha érezte 

volna, hogy félnek. Ahogy a földön iszkolt, a farka jeges zúzma-

rafelhőket vert fel. Imogen lába alatt recsegett a talaj, miközben 

a mókust követték a fák között, a bokrokat és a ruháikba 

kapaszkodó szederindákat kerülgetve.

Az erdőre sűrű köd telepedett, a holdfény átsütött az ágak 

között. Az aljnövényzet dohos szaga átjárta a levegőt, felszü-

remkedett az avarból. Imogen önkéntelenül is azokra a mesékre 

gondolt, amelyeket kicsi korában olvasott a sok rossz dologról, 

ami egy erdőben megtörténhet. És bár sejtette, hogy ebben az 

erdőben nem laknak sem gonosz boszorkányok, sem farkasok, 

libabőrös lett. Ha van itt valami, akármi is legyen az, akkor 

a közelükben van, és nem is tudnak róla.
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