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Két nappal korábban, még mielőtt  

bármi különös történt volna…

Marie boldogan dudorászott magában. 

Nemo Oda és Fred társaságában már reg-

geli előtt átment hozzá. Együtt ücsörögtek a 

homokozóban, és éppen sütiket készítettek.

Nemo belapátolta a homokot a formá- 

 ba, Fred pedig leborította. 

Oda százszorszépekkel díszítette fel a 

sütiket. 

Marie megetette Dragót. „Nyamnyam.” 

Leporolta a plüssállat orráról a homokot, 

majd puszit nyomott a kobakjára.  Marie 

nagyon szerette a kis sárkányát, amit 

Nemó tól kapott. 



Drago menő volt! Nemo is menő volt! 

Még úgy is, hogy korábban jó párszor elég 

gorombán bánt vele – de a nyári szünet óta 

minden megváltozott. Azóta mindennap 

együtt játszottak. 

Ez meg mi volt? Különös nyikorgás és 

csilingelés hallatszott az utca felől. Marie a 

kert kerítése felé pillantott, ahol az anyu-

kája éppen a hortenziákat locsolta. Mö-

götte pedig egyszer csak megjelent…

…egy lovag! Egy igazi lovag, olyan, ame-

lyiknek lova is van!

– Hékás! – Nemo felpattant, majd Odá-

val és Freddel a kerítéshez szaladt. 

Marie félretette Dragót, és sietve a na-

gyok nyomába eredt. Nekiszaladt a ma-

májának, aki ijedtében a magasba rántotta 



a locsolócsövet, és jól lefröcskölte vele a lo-

vagot és a lovát. 

A ló felnyerített, és oldalra szökkent. 

A lovag kis híján kiesett a nyeregből. 

Marie kuncogott. Aztán megfordult, és 

visszabattyogott a homokozóba a kis sár-

kányához, Dragóhoz. 

– Drago? Drago!

A tolvajnak jól össze kellett gyömöszölnie 

a szőrös kis plüssállatot, hogy az egyál-

talán beférjen a ládikóba. Valami komor, 

keserédes érzés kerítette hatalmába. A tor-

kából olyan hang tört fel, amelyről nem 

lehetett volna megmondani, hogy neve-

tés vagy zokogás akart-e lenni. Egy fekete 

könnycsepp gördült le a szeme sarkából, 



majd egy pillanatra megkapaszkodott az 

orrhegyén, és végül lecsöppent a sárkány 

csillogó hasára. 

A tolvaj sietősen lezárta a dobozka fe-

delét, majd néhány további könnycsep-

pel lepecsételte a szélét. 

Ezután felkarcolta a különös címzést a 

dobozra; ugyanazt, amit korábban min-

dig. Még úgy is, hogy időközben biztos le-

hetett felőle, hogy a küldeménye nem oda 

fog megérkezni, ahová szánta.

SENKINEK CÍMEZVE! 
AHOL A BORS TEREM 
A VILÁG VALAGÁN
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1. fejezet

– Három hét! – Nemónak alig fért a fejébe. Duz-

zogva ment haza. Átbújt a kerítésen, majd elindult 

a terasz irányába, ahol a szülei reggeliztek. Marie-t 

egyszerűen otthagyta a homokozóban. Anélkül, 

hogy elbúcsúzott volna tőle. 

Oda és Fred loholva érték utol. 

– Három héten keresztül vigyáztam Marie-ra, 

mintha csak egy csiszolatlan gyémánt volna – pa-

naszkodott Nemo. 

– Együtt vigyáztunk rá! – igazította ki Fred. 

– Egy percre sem vettem le a szemem a kis frus-

káról!

1. fejezet1. fejezet

A világ legunalmasabb
A világ legunalmasabb
A világ legunalmasabb

vakációja



15

– Egy percre sem vettük le róla a szemünket! – 

helyesbített Fred. 

– Hosszú órákon keresztül készítettem a homok-

sütiket, fürdettem a babáit, festettem a mandalákat, 

és…

– Hosszú órákon keresztül készítettük együtt… – 

mondta ezúttal Oda. 

– Jól van, jól van, együtt. 

Nemo köszönés nélkül viharzott el a szülei 

 mellett. 

Fred felsóhajtott. Nem ez volt az első alkalom, 

hogy Nemo jobban hallgatott Odára, mint rá. Igaz, 

ebben a pillanatban ez aligha számított – hiszen 

most egészen más problémáik voltak!

Biccentett Nemo szülei felé, aztán követte a töb-

bieket a konyhába, és helyet foglalt a konyhapult 

körül álló bárszékek egyikén. 

Nemo egyszerűen képtelen volt lehiggadni.

– Három héten keresztül úgy pátyolgattuk 

 Marie-t, mint egy csecsemőt – zendített rá megint. 

Kiszedett néhány tojást és egy kis szalonnát a hűtő-
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ből. – Aztán a sárkányt épp akkor lopják el, amikor 

fél percig nem vagyunk mellette. 

Oda és Fred bólintottak. Tényleg bosszantó 

volt! A tolvaj korábban már háromszor is elrabolt 

egy gyerekjátékot, hogy aztán minden alkalommal 

postára adja, és visszaküldje őket „a világ valagára”. 

Ami a jelek szerint valahogy egyet jelentett Nemóék 

házával, legalábbis a küldemények minden esetben 

az ő küszöbükön landoltak. 

Ezúttal rendkívül előrelátóak voltak: egy plüss-

állatot ajándékoztak Nemo szomszédjának, vagyis 

csalinak használták Marie-t. Természetesen abból a 

megfontolásból, hogy a tolvaj majd a sárkányt is el 

akarja csenni, ők pedig tetten érhetik. 

Fred megint felsóhajtott. Három héten keresztül 

ott voltak Marie mellett, mintha csak az őrangyalai 

lettek volna, és huszonegy napon át vártak arra, hogy 

végre történjen már valami – gyöngyöket fűztek, és 

órák hosszat ücsörögtek a felfújható medencében. 

– Ez volt a világ legunalmasabb vakációja! – erő-

sítette meg ő is.
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– Az biztos. – Nemo nagy csörömpölés közepette 

előhalászott egy serpenyőt a szekrényből. – De te 

örülhetsz, hiszen előtted még ott van a túlélő-ki-

rándulás az apukáddal!

– Tényleg, még az is. – Fred ezúttal a korábbiaknál 

is nagyobb átéléssel sóhajtozott. Nemóval ellentét-

ben ő már korántsem volt annyira lelkes, hogy hama-

rosan túlélőset játszhat. Nem igazán szerette az ilyes-

mit… Sátorozni, gyors vizű patakokban gázolni és 

magas fákra mászni, ez bizony nem az ő műfaja volt. 

A három barát közösen morgolódott. Nemo ki-

vett egy tojást a tojástartóból, és már éppen feltörte 

volna a serpenyő szélén, amikor a szülei betoppan-

tak a konyhába. 

– Ne feledkezz meg a hagymáról, kincsem! – bú-

gott Pinkowski asszony, és hozzálátott, hogy bepa-

koljon a mosogatógépbe. 

Nemo felvonta a szemöldökét. Már napok óta 

nem ettek mást, csak hagymát. Éspedig minden 

elképzelhető változatban: hagymás süti, hagymás 

pecsenye, hagymakrém… A szülei még reggelire is 
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hagymás kenyeret ettek, rajta egy kis darált hagy-

mával. Nem volt mit tenni, egyszerűen túl sok 

hagyma maradt rajtuk a szupermarketben. 

– Jaj, ne! – nyögte Nemo. – Egyszerűen látni sem 

bírok több hagymát. 

– Vagy szagolni – súgta Oda, akinek az elmúlt na-

pokban komoly erőfeszítéseket kellett tennie azért, 

hogy megszokja a Nemót körbelengő illatokat. 

– Túl jó ez a hagyma ahhoz, hogy csak úgy ki-

dobjuk – dörmögte Nemo apja. 

– Hamarosan túlleszünk rajta – vigasztalta az 

édesanyja. – Már csak ötven kiló van. 

Ezzel kedélyesen kipödört a férje bajuszából egy 

hagymakarikát, amely még a reggeliből maradt ott. 

Akárcsak a többi boringi férfi, Pinkowski úr sem 

borotválkozott már hetek óta. 

– Épp hagymás rántottát készítünk – próbált 

Fred közvetíteni a felek között. – Elég finom! 

Kézbe is vett egy hagymát, és nekilátott, hogy 

felaprítsa. Korgott a gyomra. Már reggeli előtt talál-

koztak Marie-ék kertjében. 
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– Legyen hát. – Oda belehajított egy darab vajat 

a serpenyőbe, és felforrósította a főzőlapot. Nemo 

összehabart három tojást. 

– Sétálunk egyet a hegyen – jelentette be Nemo 

anyukája. – Farsang asszony ma osztja ki az utolsó 

szerepeket a városi fesztiválra. Apád szeretne várőr 

lenni. Az biztos, hogy mutatósnak elég mutatós 

hozzá!

Ezzel játékosan megpaskolta a férje pocakját. 

Nemo szülei emelkedett hangulatban hagyták 

el a házat. Amint átléptek a küszöbön, Nemónak 

eszébe jutott valami:

– Hé, srácok! – Barna szeme csak úgy csillogott. 

– Most, hogy már nem kell többet gyámkodnunk 

Marie fölött, mi is részt vehetünk a fesztiválon. Hát 

nem jó ötlet? Menjünk fel a várba! 

– Ki van zárva. – Fred letörölt néhány könny-

cseppet, amely a hagymaaprítás közben csordult ki 

a szeméből, majd besöpörte a hagymakarikákat a 

forró zsiradékba. – Más dolgunk van. Vagy emlé-

keztetnem kell rá titeket, hogy a sárkány a tolvajnál 
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van? Valószínűleg ebben a percben is azon munkál-

kodik, hogy elvarázsolja, betegye egy dobozba, és…

– Ó, a csudába! – Oda lekapta a serpenyőt a fő-

zőlapról. A hagymadarabkák már füstöltek. 

– Nem vészes – próbálta megnyugtatni Nemo. – 

Van még hagymánk. 

– Nem is azért mondtam. – Oda megrökönyödve 

pillantott rá. – Frednek igaza van: legutóbb Franz 

Aha egyszerűen maga nyitotta ki a csomagot. Nem 

engedhetjük, hogy ez megismétlődjön!

Megborzongott, ahogy elképzelte, hogy a jó fej 

postásukra egyszer csak ráveti magát egy eleven 

sárkány…

– Figyelmeztetnünk kell! – értett vele egyet Fred. 

– Mégpedig azonnal! De vajon hol lehet? 

– Hát hol lenne?! – Nemo elvigyorodott. – Ter-

mészetesen a várban!


