
*** Bitte 1 Zeile einbringen! ***

Usch Luhn

és a kincskeresés

KIDSCOLAR

Franziska Harvey
rajzaival

Ponisziv_15.indd   3 2022. 06. 30.   10:36



            kalandjai

1. kötet: Anni talál egy pónit

2. kötet: Póniszív veszélyben

3. kötet: Póniszív és a nagy díjugrató verseny

4. kötet: A hercegnő lova

5. kötet: Anni megment egy csikót

6. kötet: Szellem a Csodamező-birtokon

7. kötet: Vadló az iskolaudvaron

8. kötet: Panzió a Csodamező-birtokon

9. kötet: Osztálykirándulás pónival

10. kötet: Póniszív megmenti Annit

11. kötet: Segítség, lótolvajok!

12. kötet: Póniszív – a sztár

13. kötet: Póniszív a tengernél

14. kötet: Vadló a viharban
15. kötet: Póniszív és a kincskeresés

            kalandjai            kalandjai            kalandjai            kalandjai

Ponisziv_15.indd   2 2022. 06. 30.   10:36



Péter, a suttogó.  

A tanyáján éjjel-nappal lovakkal  

társalog, de imádja a rejtélyeket is. 

Ez itt Póniszív, a vadló.  
Szabadon él társaival az erdőben, de 

minden megváltozik, amikor váratlanul 

rátalál egy egészen különleges kislány…

Ferdinánd
egy tipikus 

szobamopszli, akit 

rendszeresen őrületbe 

kergetnek a Péter 

tanyáján lakó legyek.

Lőrinc, Anni osztálytársa 

rengeteget tud a lovakról. 

      Kiválóan focizik, és 

Péternél, a bácsikájánál  

lakik.
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Ők Anni és Lackó szülei. 
Orchideatermesztéssel foglalkoznak, 

amihez épp kapóra jött nekik egy 

vidéki ház.

És végül ő itt  Anni.
Imádja anya málnafagyiját és az öccsét.  

Titokban egy különleges póniról  

álmodozik…

Paula is Anni osztályába jár.  

Az előkelő Csodamező-birtokon lakik, 

amely mindenféle tehetséges „műlovarnő” 

és buta liba találkahelye.

Lackó, Anni kisöccse legszívesebben  

gödröket ás a földbe, és gyakran  

bizony elég idegesítõ. De Anni  

ennek ellenére semmi pénzért  

nem válna meg tőle.
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Vakáció-üzemmód és cukorgiliszták

A nyári szünet hamar elrepült. Anni még mindig 

nem tudja megszokni a gondolatot, hogy vissza 

kell mennie az iskolába. 

Ezért reggel utolsóként siet be az osztályterembe. 

Az osztályfőnöke, Gereben tanárnő már bent van.

A lány időközben egész jóban lett vele – hiszen 

fantasztikus kalandokat éltek át együtt! Kilovagol-

tak az erdőbe, és hatalmas viharba keveredtek!
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Azzal viszont Anni nem tud egyetérteni, hogy 

Gereben tanárnő máris nagyon sok házi feladatot 

adott nekik. Hiszen alig ért véget a nyár! Ki sze-

retne ebben a ragyogó napsütésben a házi feladata 

felett izzadni?

Ez annyira bosszantja Annit, hogy legszíveseb-

ben elmesélné a többieknek, milyen bénán lovagolt 

a tanárnő.

A házi feladat helyett annyira szeretne kimenni 

Póniszívhez a virágos rétre! Napok óta nem volt nála.

Anni rajta tanult meg lovagolni. Teljesen egye-

dül az erdő közepén. Póniszív a lány legjobb ba-

rátja – és egyben a legnagyobb titka. Csak egy jó 

barátja, Lőrinc tud a létezéséről. A barátnője, Lin 

valószínűleg sejt valamit, de szerencsére nem kér-

dezősködik.

Anni sietősen lehuppan a Lőrinc melletti székre. 

– Elnézést, Gereben tanárnő – zihálja. – Én… – 

tétovázik – azt hiszem, még mindig vakáció-üzem-

módban vagyok.
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Gereben tanárnő felhorkant, mint Betti – a 

kanca, akin az elmúlt hetekben próbált megtanulni 

lovagolni. Szerencsére a tanárnő időközben rájött, 

hogy a lovaglás nem neki való.

Helyette beiratkozott egy újabb búvártanfolyam-

ra. A tanárnő úgy gondolja, a halakkal sokkal job-

ban szót ért, mint a lovakkal. Ez természetesen jó 

hír a lovaknak, de Anni már előre sajnálja azokat 

a szegény halakat.

– Szóval így állunk – mondja Gereben tanárnő 

a homlokát ráncolva. – Akkor azt hiszem, kelle-

ne adnom neked valamilyen plusz házi feladatot, 

hogy megszokd az iskolát.

– Jaj, ne, kérem – nyög fel Anni. – Nem is a va-

káció-üzemmód miatt volt, igazából elromlott anya 

ébresztőórája.

Néhány gyerek felnevet, Bibi pedig kárörvendőn 

Annira nyújtja a nyelvét.

– Csak óvatosan, te liba – morogja maga elé Anni.

Ez a Bibi éppen olyan utálatos, mint régen. 
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Lőrinc ad Anninak egy gumicukor-gilisztát, 

hogy megvigasztalja. Egy citromosat, Anni ked-

vencét.

A lány hálásan néz rá, és sietve betömi a szájába, 

nehogy a tanárnő észrevegye.

– Na mi van, a reggeli már nem fért bele a va-

káció-üzemmódba? Engem is megkínáltok vele? – 

kérdezi Bibi, és hangosan felnevet.

– Na most már aztán elég volt! – kiabálja Gere-

ben tanárnő.

– Elnézést – motyogja Anni, és gyorsan lenyeli 

a gumicukrot.

– Anni, Bibi, óra után jelentkezzetek nálam. 

Kaptok egy kis extra házi feladatot. Jót fog tenni 

nektek egy kis agytorna!

Bibi sértődötten felpattan. Lefagy az arcáról 

a vigyor.

– De nekem miért kell, tanárnő? Ez nem igazság! 

Néhány gyerek kárörvendően vihog.
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– Tudod te azt, Bibi. Az árulkodás nem szép 

dolog. Talán végre megtanulod. 

Szigorúan néz az osztályra.

– Folytathatjuk végre a tanulást, vagy szeretne 

még valaki plusz házi feladatot?
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barátra lel

A történet folytatását 

elolvashatod a 16. kötetben,

amelynek címe:
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Usch Luhn 

Ausztriában született, ma a Watt-tenger mellett és Berlin-

ben él. Gyerekfilm-forgatókönyveket és gyerekkönyveket 

ír. Egy nap ellátogatott barátnője münsteri lovasbirtokára. 

Barátnője elmesélte neki, hogy a környéken egy ménes 

is él… 

Usch Luhn kíváncsi lett: meglátogatta a vadlovakat, és 

megismerkedett egy bájos csikóval, aki nagyon érdeklődött 

iránta. És Uschnak ekkor lélegzetelállító ötlete támadt…

A könyv elkészültét dr. Ulrike Clausen állatorvos és Gina Hoffmann suttogó 
szakértelme segítette. Közreműködésükért itt is szeretnénk köszönetet mon-
dani nekik.
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Franziska Harvey

Franziska Harvey gyerekkönyvekhez készít illusztrációkat. 

Családjával – valamint kutyusával és cicájával – Frankfurt-

ban él.

Kislány korában lelkes Black Beauty-rajongó volt, amikor 

pedig illusztrátornak tanult, gyakorlásképpen minden 

elképzelhető állatot lerajzolt: békákat, paradicsommadarat, 

erszényeseket, jávai tigrist – és persze lovakat is. 

Franziska szerint nem is olyan borrrzasztóan nehéz lovakat 

rajzolni. Ezért is találta ki és készítette el (természetesen 

Annival együtt) kis Rajzos útmutató lovakhoz című munkáját. 

Te is kipróbáltad már?
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barátra lel

Ízelíto" a következo" kötetbo" l:

  

Olvasópróba

   Anni még mindig kapkodja a levegőt egy-egy 

gyors vágta után. Lehajol a patakhoz, és inni kezd. 

Póniszív belemártja az orrát a hűvös vízbe, aztán 

kinyújtja a nyelvét, és lefetyelni kezdi a vizet. 

– Ne olyan mohón, drágám – kuncog Anni. – 

Lássuk, én is meg tudom-e csinálni.

Hasra fekszik, kezével megtámasztja magát, 

és beledugja a nyelvét a vízbe. De mielőtt ihatna,

 a vadló megvicceli. Gyengéden megböki, és Anni 

fejjel a patakba esik.

   Anni még mindig kapkodja a levegőt egy-egy 

gyors vágta után. Lehajol a patakhoz, és inni kezd. 

Póniszív belemártja az orrát a hűvös vízbe, aztán 

kinyújtja a nyelvét, és lefetyelni kezdi a vizet. 

– Ne olyan mohón, drágám – kuncog Anni. – 

   Anni még mindig kapkodja a levegőt egy-egy 

gyors vágta után. Lehajol a patakhoz, és inni kezd. 

és beledugja a nyelvét a vízbe. De mielőtt ihatna,

 a vadló megvicceli. Gyengéden megböki, és Anni 

fejjel a patakba esik.

Ízelíto" a következo" kötetbo" l:
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– Hé, ez nem volt szép tőled! – Anni felhábo-

rodva pattan fel, és lefröcsköli Póniszívet. A vadló 

vidáman felhorkant, és hátrahúzódik. 

– Nem játszottál már eleget? – szólal meg Anni. 

Odafut Póniszívhez, és felpattan a hátára. – 

Menjünk vissza a méneshez! – kéri.

Póniszív ügetni kezd, és hamarosan felgyorsul.

De a vadló nem a virágos rétre vágtat, hanem 

éppen az ellenkező irányba.

– Rossz irányba mész – szól Anni, és megpróbálja 

elterelni. De Póniszív továbbra is makacsul kitart.

– Állj meg! – parancsolja Anni. De a mén nem 

hallgat rá. Egyre gyorsabban vágtat, Anni pedig 

a hátához simul, nehogy leessen. Óvatosan körül-

néz. Vajon hová akarja vinni Póniszív?

– Hé, ez nem volt szép tőled! – Anni felhábo-

rodva pattan fel, és lefröcsköli Póniszívet. A vadló 

vidáman felhorkant, és hátrahúzódik. 

– Nem játszottál már eleget? – szólal meg Anni. 

– Hé, ez nem volt szép tőled! – Anni felhábo-

rodva pattan fel, és lefröcsköli Póniszívet. A vadló 

vidáman felhorkant, és hátrahúzódik. 

– Nem játszottál már eleget? – szólal meg Anni. 

– Hé, ez nem volt szép tőled! – Anni felhábo-

rodva pattan fel, és lefröcsköli Póniszívet. A vadló 

– Nem játszottál már eleget? – szólal meg Anni. – Nem játszottál már eleget? – szólal meg Anni. 

Odafut Póniszívhez, és felpattan a hátára. – 

Póniszív ügetni kezd, és hamarosan felgyorsul.

De a vadló nem a virágos rétre vágtat, hanem 

– Rossz irányba mész – szól Anni, és megpróbálja 

Odafut Póniszívhez, és felpattan a hátára. – 

– Hé, ez nem volt szép tőled! – Anni felhábo-

rodva pattan fel, és lefröcsköli Póniszívet. A vadló rodva pattan fel, és lefröcsköli Póniszívet. A vadló 

– Nem játszottál már eleget? – szólal meg Anni. 

rodva pattan fel, és lefröcsköli Póniszívet. A vadló 

hallgat rá. Egyre gyorsabban vágtat, Anni pedig 

a hátához simul, nehogy leessen. Óvatosan körül-
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