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Minden jog fenntartva!

 

E könyvet az Univerzum támogatásával írtam.

 

 

 

Történetem egy nem mindennapi, bolondos lány életéről szól. Mindenki döntse el maga, mennyi igaz
belőle.

 

A cím egy kicsit furcsának tűnhet, de ezt azért adtam, mert csak az fogja érteni, aki szintén hasonló
cipőben jár.

 

Remélem szórakoztatónak találjátok.

 

 



1. részKezdetek
 

Nem tudom, hogy vagytok vele, de velem rengeteg érdekes dolog történt. Egy gyönyörű kis
kertvárosban születtem. Anyám szerint  mindig is  egy nyugodt,  kiegyensúlyozott  gyerek voltam,
komolyabb is a korosztályom bélieknél, míg nem meg nem született a húgom, Dorina. Utána aztán
égetni valóan rosszak voltunk mind a ketten.

 

Már olyan 3-4 éves korom körül rájöttem, hogy a Jézuska és a Mikulás nem is létezik: az ágyon
ugrálva azon filozofáltam, hogy az előtérben talált képet nem hozhatta egy hónappal hamarabb a
Jézuska, tehát nem is létezik. Komoly képpel a szüleim elé álltam, és közöltem velük, hogy rájöttem a
turpisságra. Apámék azon csodálkoztak, hogy hogyan jutottam erre a döntésre, valamint az eldugott
kép sarka látszott csak ki a szekrény mögül, hogy a csudába találtam meg. Egyszer úgy jártak, hogy
Anyum eldugott a nagy könyvespolcunkon egy állatokról szóló könyvet, amit még aznap kiszúrtam és
kérdőre vontam, hogy ez honnan van. A névnapomra vették, gondolták, a több száz kötet között úgy
se veszem észre.

 

Még kisgyerekként Anyum elvitt a munkahelye melletti játszótérre, majd boldogan futottam egy-
egy marék aprópénzzel, amit a több méteres homokozóból ástam ki jó mélyről homokozás közben.
Édesanyám majd leesett a padról, alig hitt a szemének: úgy ötezer forint körül találtam pénzt, amit
aztán betettek a nekem nyitott gyerek betétszámlára kamatozni.

 

Azóta is sokszor találok pénzt, sokan észre se veszik. Jártam már máskor is úgy, hogy találtam
nagycímletű pénzt: az iskolával kimentünk az egyik lyukas órán sétálni az egyik közeli focipályára,
ahol három alkalommal is találtam tízezer forintot. A sor végén slattyogtam a többiekkel, mindenki
átlépett  rajta,  én  meg  rátaláltam.  Jó  gyerek  létére  még  aznap  el  is  költöttem  a  büfében,
megvendégeltem a barátaimat. Negyedik alkalommal már kézen fogva a sor elején kellett mennem
az osztályfőnökömmel, aki pásztázta velem együtt a füvet tízezrest keresve.


