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Utálom az elıszavakat, és sohase olvasom el ıket, 
nyugodtan lapozz tovább te is, ha unalmasnak tar- 
tod… 

A képzelet minden képzeletet fölülmúl 

Aki a képzeletét használja, az nem holmi álmodozó. 
A képzelet egyszerre segít minket a mindennapokban 
és a nagy álmok beteljesítésében is. 

Ha fantasztikus sikerekre vágysz, elıre látnod kell 
magad, amint eléred azokat, de el kell tudnod kép- 
zelni az odavezetı út legelsı lépését is. Bonyolultnak 
hangzik? Pedig nem az. 

Ha arra készülsz, hogy feldíszíts egy tortát, vagy 
rajzolnál egy térképet, ha elmesélnél egy sztorit, eset- 
leg rúgnál a következı meccsen egy gólt, mind-mind 
kizárólag akkor mőködik, ha képes vagy magad elé 
képzelni ezeket. 

A tanulásban is rengeteget segít a fantázia. Ha 
szinte látod magad elıtt azt a csatát, akkor könnyen 
felelsz a töridolgozat kérdéseire, ha felidézel magad- 
ban egy csomó almát vagy egy szorobánt, a matek is 
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könnyebb lesz, és elég egyszer sasként elrepülnöd a táj 
felett, hogy mindent megtalálj egy vaktérképen… 

Persze sas is csak képzeletben lehetsz. 
Szóval a segítségével minden álmodat valóra vált- 

hatod, ha edzed, csiszolgatod, fejleszted. 
Tudod, mi fejleszti a legjobban képzeletet? 
Az olvasás. 
És van még egy jó hírem! Bármit olvashatsz. 
Akármit! Tényleg tök mindegy, csak olvass. 
Akár ezt a könyvet is. 
Jó szórakozást, és sok sikert! 

Holden Rose 
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HOWARD MATHEU VAGYOK 
 
 
 
Majdnem kilenc éve születtem itt a kikötıtıl nem 
messze, Southamptonban. Apukám újságíró, anyukám 
reklámokat készít. Van egy húgom, Cattie, aki még 
nagyon kicsi, csak kétéves. A nagyim azt mondja, ala- 
csony vagyok, de a papi szerint megnövök majd, csak 
várjam ki. Tavaly a harmadik legjobb tanuló lettem 
az osztályban, mert a Lincoln lányok mindent tudnak. 

Én nem tudok mindent. 
 
Nitával és Gillel a Crown Woodba járunk, és rend- 

szeresen keveredünk (nem szándékosan) olyan hely- 
zetekbe, amik bizony komoly detektívmunkát igényel- 
nek. 

Ha valami érdekes történik velünk, azt mindig le- 
írom. 
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Ez például most volt szombaton, de ne meséld el sen- 
kinek, mert teljesen titkos az egész! Ott a helye a 
bizalmas dokumentumok alatti polc alatti polc alatt, 
a könyvek mögött. 
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A labda 
 
 
 
Gilre néztem, ı meg rám, és elnevettük magunkat, 
pedig legszívesebben sírtunk volna. Davisék kertjénél 
álltunk, sóhajtozva tanakodtunk a sövény fölött. Az 
udvaron szanaszét szaggatott játékok és plüssfigurák 
hevertek. Az egyik, kék gombóc, valaha zsiráf lehetett, 
de már csak három lába maradt, a nyakából meg ki- 
lógott a vatta. És hát koszos is volt. Nagyon. Az egész 
közepén pedig ott hevert minden bajunk forrása, az új 
focilabda. Gil kapta a nénikéjétıl, vagyis az anyukája 
húgától, mert szerinte a srácnak sokkal többet kellene 
mozognia. Ebben azt hiszem, még van is valami, de 
Marge néni eléggé undok tud lenni. Soha nem rejti 
véka alá a véleményét. Ha érted, mire gondolok. 

Szóval, én inkább úgy mondanám, Gilnek nemcsak 
akkor kellene szaladnia, ha már máshogy nem éri el a 
buszt, néha szaladgálhatna csak úgy is. Például vi- 
dámságból, mint a többi gyerek. Mint mondjuk én. 
Nem annyit, mint Nita, inkább csak annyit, mint 
mindenki más, aki majdnem kilencéves, és nem túl 
nehéz a táskája. Sajnos Gil táska nélkül is nehéz, és 
pont ezen segíthetne az a labda. Ugyanaz a labda, 
ami jelenleg ott pihen Davisék kertjében, a széttépett 
játékok kupacának közepén. 
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Nehogy betojinak nézzen bárki is bennünket; már 
simán beugrottunk volna érte, ha nem tekereg köz- 
vetlenül mellette az a lánc, amelyiknek a vége az utca 
legnagyobb és leghírhedtebb kutyaóljában tőnik el. 
Onnan, a sötétbıl pedig, vészjósló morgás szőrıdött 
kifelé. És láthattunk volna egy villanó szempárt is, de 
akkor még nem jutottunk el odáig, hogy meg merjük 
nézni. Csak méregettük a kertet, és próbáltunk ötle- 
telni. Miként hozzuk ki a labdát? Túlságosan közel 
azért nem mentünk, mert ez még csak felderítés volt, 
semmi komoly. Amíg nincs terv, felesleges felfedni a 
lapjainkat. 

Mint az egyértelmő, a szembıl támadást kizárhat- 
tuk, hiszen a kertben minden arra utalt, hogy ez élet- 
veszélyes mővelet. Valójában meg sem fontoltuk, ak- 
kora botorság lett volna az idıt húzni vele. 

Hátulról már több esélyt láttunk, de végül elvetet- 
tük. Történetesen elıbb értünk volna a kutyához, mint 
a labdához. Még rosszabbá is válhat, mintha elölrıl 
mennénk, hiszen szembıl, ha idıben meglátjuk az 
ebet, már ott sem vagyunk. Hátulról indulva viszont 
a kutyaház és a labda közötti, tehát a legveszélyesebb 
területen kellett volna átkelnünk. A veszedelem ös- 
vényén! (Csak utólag jutott az eszembe, akár így is 
nevezhettük volna.) 

A felülrılhöz mindenképp be kell jutni a házba, 
állapítottuk meg, az alulrólhoz sokat kellene ásni, és 
Gil kiszámolta, hogy a gépek árából, amikkel odafúr-
hatnánk magunkat, 6250 labdát vehetnénk. Szerinte 
ez nem éri meg. 

A következı elmélet az éjszakai rajtaütés, ami elég- 
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gé használhatónak tőnt, legalábbis elsıre. A kutya 
ugyanis nem láthat minket a sötétben. A dolog ott 
válik kicsit bonyolulttá, hogy mi sem látnánk ıt. Vilá- 
gíthatnék a mobillal, vagy a szemébe villanthatnánk 
egy jól kiszámított pillanatban, mondjuk Gil, amíg én 
befarolok a ház elé, és felkapom a labdát! Aztán mind 
a ketten egyszerre ugrunk át tigrisbukfenccel a sövé- 
nyen, és… 

De Gil nem tud csak úgy ugrándozni. Hiszen pont 
emiatt kapta azt a labdát. Egyszer, egy távoli napon, 
a jövıben, ha sokat rúgjuk, ı is magasra ugrik majd. 
Mint a boldog gyerekek a reklámfotókon. Ám most ez 
még nem megy. 

Esze viszont sok van neki. Kitalálta azt is, hogy ha 
megközelítem a labdát, ne próbáljam meg felvenni, 
mert az végzetes hiba lehet! Kicsúszhat a kezembıl, 
és elgurulhat. Ekkor már önkéntelenül is hozhatok 
egy rossz döntést, és odaléphetek érte, vagy egysze-
rően csak elesek, és akkor kiszolgáltatottan hevernék 
a veszedelem ösvényén. (Itt Gil persze csak simán a 
földönt mondott, de így mégiscsak jobban hangzik, 
nem?) Szóval, ha valaha a közelébe jutok, csak rúgjak 
bele egy hatalmasat, és pucoljak onnan. Az egyetlen 
fontos dolog, hogy a labda kerüljön végre a kerítésen 
kívülre! 







A tizenkét éves James Moriarty briliáns elme, ám rendszeresen baj-
ba kerül, mert szenvedélyesen vonzódik a rejtélyekhez és sosem té-
továzik, ha borsot lehet törni a nıvére, Arabella orra alá. Amikor a 
bácsikája, Theodosius világkörüli útjáról a szokásos apró ajándékok 
mellett egy kivételes meglepetéssel, egy dodóval tér vissza Angliá-
ba, a Moriarty-házban minden a feje tetejére áll. A rég kihaltnak 
hitt faj utolsó képviselıjét Theodosius bácsi ünnepélyes keretek kö-
zött szeretné bemutatni a vendégeknek, csakhogy a madárnak ad-
digra nyoma vész. Az összegyőltek közül mindenki gyanúsított, min-
denkinek volt indítéka és lehetısége a rablásra. A rejtélyes ügy 
megoldásával James nem csak a tettest leplezheti le, hanem azt is 
bebizonyíthatja, hogy okosabb a nıvérénél. 




