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CSAPDÁBAN

Ez egy mágikus könyv! Ebben Alex biztos volt. Mert ha 

az ujjbegyével végigsimította a lapokat, a gyomra furán 

bizseregni kezdett.

A nagyapja jegyzetkönyve jelentette a legnagyobb 

kincset az életében. No, meg a Sahlival kötött különös 

barátsága.

Alex a  nagymamája nappalijában törökülésben 

gubbasztott a padlón, a nyitott könyv a lábán hevert. 

Amióta megtalálta a titkos padlásszobában, egysze

rűen képtelen volt elszakadni tőle. A legszívesebben 

folyton magánál tartotta volna. De azonnal elcserélte 

volna a nagypapájára, ha adódott volna rá lehető

sége. Csak van valami varázsige ezeken az oldalakon, 
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amellyel kiszabadíthatja a nagyapját a jégbörtönből, 

ahol Argus, a  gonosz mágus fogva tartja őt! Alex 

lelki  szemei előtt most ismét megjelent a nagypapá

ja arca.

– Meg fogom találni a  módját –  suttogta Alex, 

és megint belelapozott. Megnézte az oldalakat, ame

lyek közül csak az elsők voltak teleírva. A többi üresnek 

látszott. De Alex azt gyanította, hogy…

Placcs!

Összerezzent. Gyorsan megfordult, de semmit sem 

látott. Kinyújtotta a nyakát, mire a könyv lecsúszott 

a térdéről. Most ferdén hevert a földön, és az ablakon 

besütő napfény alig láthatóan megjelenített valamit 

a voltaképpen teljesen fehér oldalon.

Alex az ujjával végigsimította a lap felületét. Igen, 

érezte. Valami volt ezen a látszólag üres oldalon.

Alex felemelte a könyvet, és úgy tartotta az arca 

elé, hogy egyenesen ezt a lapot világítsa meg az ol

dalról beáradó napfény. És valóban, bár kellett hozzá 

némi erőfeszítés, de valami feltűnt az oldalon.  Néhány 

alig felismerhető vonal. Alex valami rajzot látott, 
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és amikor lapozott, megjelent egy forma, ami akár 

egy állat is lehetett volna. Talán egy skorpió vagy egy  

teknősbéka.

Olyan leheletvékony vonalakból állt, hogy Alex 

csak találgatni tudott. Megint lapozott egyet. A kö

vetkező oldalon is volt valami a papíron. Talán egy 

macska feje.

– Miféle titkokat rejtegetsz még? –  suttogta bele 

a könyvbe. – Meg fogom…

Plötty!

Alex felkapta a fejét. Körülnézett. Megint ez a hang. 

Talán egy bogár? Netán…

Placcs!

Alex egyre idegesebb lett. Mi lehet ez? Soha nem lesz 

már vége?

Ez az egész mai nap… hát… Alex egyszerűen nem 

talált rá szavakat. Úgy érezte, nem létezik a nyelvben 

olyan kifejezés, amely képes lenne találóan leírni a mai 

eseményeket.

Plötty!

Hát ilyen nincs! Már megint!
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Nagyon lassan felemelte a fejét, és felnézett a plafon

ra. Aztán hirtelen felugrott, és lélekszakadva rohant ki 

a szobából.

– Jaj ne! Csak ezt ne!

Szélsebesen száguldott fel a lépcsőn. Sajnos már pon

tosan tudta, honnan jött a víz, amely a nappali meny

nyezetéről csöpögött. Odarohant a  fürdőszobához, 

feltépte az ajtót, és berontott a helyiségbe, miközben 

ismét felkiáltott:

– Ne!!

Vízhullám csapott át a lábán, és kizúdult a folyo

sóra. A fürdőszobát elöntötte a víz. A padló valóságos 

tengerré változott. A szőnyeg, amely általában a für

dőkád előtt hevert, most a WCcsésze előtt úszkált. 

Még a kád szélén dekorációként ülő műanyag kacsa is 

megörült az újonnan nyert szabadságának, így aztán 

jókedvűen úszkált ideoda a szap panhabokból képző

dött dombok között. A csapból csak úgy dőlt a víz, és 

folyamatosan túlcsordult a fürdőkád peremén. Mint

ha a Niagaravízesést áthelyezték volna a nagymama 
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fürdőszobájába. A kádban, masszázskefével a kezében, 

örömtől sugárzó arccal ült Sahli, fürdőhabból képző

dött csúcsos sapkával a fején.

– Igazad volt. Tényleg csodás dolog a fürdés! Annyira 

élvezem!

– Zárd el a vizet! – üvöltötte Alex. Mire Sahli úgy 

nézett rá, mintha életében először látná a fiút.

– Hova zárjam be? A  vizet nem lehet becsukni! 

–  felelte meglepetten.

– Nem börtönbe, hanem zárd el a... – kiáltotta Alex, 

aztán csak legyintett, átgázolt a több centi magas víz

tengeren, és elzárta a csapot. De a víz egyre csak dőlt 

a kádból. És ömlött, és ömlött… A kacsa nagyon élvezte. 

Alex már kevésbé.

– Sahli! Mit művelsz itt?!

– Fürdés – szólt a kurta válasz. – Így hívják ezt, vagy 

nem? Fürdés.

Alex csak csóválta a fejét.

– Igen, tényleg úgy hívják. De nem áraszthatod el az 

egész fürdőszobát vízzel!
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