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Első fejezet Az utazás
A farkas kezdett fáradni, de nem adta fel. Összeszedte minden erejét és ugrott. Andris fel volt rá

készülve. Kinyújtotta a kezét a farkas felé és a vadászkéssel épp szúrni készült. Ekkor egy távoli,
ismerős hangra figyelt fel. A farkas is hallhatta, mert egy szempillantás alatt eltűnt a semmiben. A
hang egyre erősebben szólt:

— Andris! Ébredj!

Akkor hirtelen az egész erdő köddé vált. Lassan kinyitotta a szemét. Anya ült az ágya szélén és
mosolygott:

— Péter bácsi írt. Az egész vakációt náluk töltheted!

Péter bácsiék messze laktak egy tóparti városban. Julcsi, a lánya és Andris sok időt töltöttek
együtt, amikor kicsik voltak. Amikor nagybátyja később állást kapott az egyetemen, akkor költöztek
el. Andris már nagyon várta a vakációt. Még két nap volt hátra.

Az indulás napján Andris korán ébredt. Előző nap bepakolták a táskába a szükséges holmikat.
Egy kisebb hátizsákba került a kedvenc könyve, pár ceruza, egy jegyzetfüzet, a fényképezőgép és
pár  apróság.  Bőségesen  megreggelizett,  tudta,  hogy  hosszú  lesz  az  út.  Anyával  kimentek  a
pályaudvarra, megvették a jegyeket és megkeresték a vonatot. Nem kellett sokat várni az indulásra,
pár perc múlva már zakatolt ki a városból a vonat. Egy darabig nézte a rohanó tájat. Észre sem vette,
hogy közben elaludt.

– Andris, ébredj! Megérkeztünk!

Az állomáson már várta őket Péter bácsi és Julcsi.

– Sziasztok! Nahát, Andris hogy megnőttél mióta nem láttalak! – mondta Péter bácsi. – Meddig
maradsz? – kérdezte a húgát.

– Holnap vissza kell mennem dolgozni. Csak két napra engedtek el, a többi szabadságomat akkor
veszem ki, ha jövök Andrisért.

Andris és Julcsi is üdvözölték egymást. Bár gyakran leveleztek, azért volt mit mesélni egymásnak
a legutóbbi látogatás óta, hiszen karácsonykor találkoztak utoljára.

– Apával egy csomó mindent terveztünk – mondta Julcsi. – Holnap bemehetünk az egyetemre is,
ahol dolgozik. Nagyon izgalmas hely, majd meglátod.

Hamarosan megérkeztek a házhoz, ahol Julcsiék laktak. Hatalmas, kétszintes, kertes ház volt,
olyan régi fajta. Nagy kőlépcső vezetett a bejárati ajtóhoz. Mióta Julcsi anyukája meghalt, a kert
kicsit elhanyagoltabb lett. Andris a vendégszobát kapta meg, közvetlenül az unokatestvére szobája
mellett. Anyukája segített neki kicsomagolni, aztán együtt elsétáltak a közeli vendéglőbe ebédelni.
Andris  nagyon éhes volt,  dupla adag spagettit  evett.  A nap hátralévő részét otthon,  a kertben
töltötték. Állt ott egy kis kunyhó, amit még Péter bácsi épített Julcsinak, amikor ideköltöztek. Egy
régi heverő, egy asztal és két szék állt benne. Meg sok régi megunt kacat, bár csak a felnőttek
tartották  ezeket  kacatoknak,  egy  kalandvágyó  gyereknek  ezek  igazi  kincsek  voltak.  Julcsi  egy
kiszuperált  bőröndben tartotta  ezeket  a  kincseket:  egy  kopott  lakatot  kulccsal,  pár  gombolyag
spárgát,  drótokat,  alig  használt  noteszeket  bennük sok-sok  üres  oldallal,  egy  működésképtelen



telefonkészüléket, pár darab régi katonai jelvényt, egy hiányos sakk-készletet, egy varrógéptárcsát,
két szép formájú befőttesüveget és még néhány apróságot. Legújabb szerzeménye egy virágokkal
díszített porcelán teáskészlet volt. Persze pár darabja hiányzott és repedezett is akadt köztük, de
teázóst játszani nagyon is jól lehetett vele. Meg is kínálta Andrist egy kis frissen készített borneói
jázminteával.

–  Ó,  köszönöm,  asszonyom!  –  nevette  el  magát  Andris,  miután  Julcsi  odanyújtotta  felé  a
lecsempült szélű csészét. — Igazán gyönyörű az új teáskészlete, ezek a rózsák igazán jól mutatnak
rajtuk.

– Ó, köszönöm uram, ön nagyon kedves! – válaszolta Julcsi.  – Ó, erről jut eszembe, Andris!
Képzeld, valaki megvette a Rózsa-kastélyt!

Igazából nem is kastély volt,  hanem egy nagyobb lakóépületféle. Egy öreg grófé volt még a
világháború előtt.  Sokfélét  beszéltek  róla  az  emberek,  titkokat  emlegettek,  valahányszor  szóba
került. Régebben sokat játszottak a kertjében, amikor Andris látogatóban volt Julcsiéknál.


