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Hóvihart ígérete függeszkedett a sötétedő ég hasán. A jeges északi szél sikoltva rohant 

keresztül a hófödte völgyön, dühödten kapta fel és vitte táncba a felső, porszerű rétegeket. 

Kíméletlenül cibálta a fehér sapkájukkal büszkén feszítő fenyőfákat, amikelyek engedelmesen 

hajladoztak, megadtákva magukat aegy hatalmasabb erőnek. A szél süvöltésén kívül csak 

néhány méltatlankodó varjú károgása visszhangzott a völgyben.

Ilka fogcsikorgatva szelte át a havat., Kkemény küzdelem volt az ára minden egyes 

méternek, amit megtett. Kabátjának prémgallérján csendesen és alattomosan gyűlni kezdtek a 

friss hópelyhek. A két hatalmas masztiff, Misa és Igor könnyedén lépdelt mellette., Jjámboran 

és megingathatatlanul tűrték a heves széllökéseket.

Ilka a szobája melegére gondolt, az öccsével közös emeletes ágyuk vastag takaróira, a 

belőlük épített számtalan bunkerre. Aztán a könyveire gondolt, amikelyek egyre csak 

porosodtak a masszív tölgyfa polcon. A polc az apukájuk keze munkája volt, az utolsó, amit 

valaha készített. A lány felidézte az íróasztalán álló lámpa barátságos fényét, az esti árnyakat 

a sarokban, a koccanó hangot, ahogy a testvére összeütköztette egymással a játékautóit a 

padlón. A talpát csiklandozó bolyhos szőnyeg bordójára gondolt, a sötétítőfüggöny napszítta 

barnájára. Szinte még az orrában érezte a reggeli pirítós illatát. A gyomra méltatlankodó 

morgással jelezte, hogy az ízét snem felejtette el az ízét sem.

Azon tűnődött, hogyan jutott idáig.

Minden egy hazugsággal kezdődött.

Commented [NB1]:  Ez a mondat zavaros képet kelthet, 
és az értelmezése is problémát okozhat a célcsoport 
számára.

Commented [NB2]:  Az ehhez hasonló hosszabb, 
összetettebb szavakkal érdemes vigyázni, mert a fiatalabbak 
még megakadhatnak rajta.

Commented [NB3]:  Az olvasó ebből arra fog asszociálni, 
hogy az apuka már nem él.

Commented [NB4]:  Ez a gondolatmenet Ilkát idősebbnek 
érezteti a koránál. Valószínűbb, hogy a tárgyakra, a 
meghittségre, a biztonságra fog visszaemlékezni egy ilyen 
pillanatban, nem pedig a színekre.
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Ilka még sohas nem hazudott azelőtt. Úgy gondolta, jobb, ha egyszerűen kimondjauk az 

igazat, a hazugság túl sok munkával járt. Folyamatosan észben kell tartania, kinek mit 

mondtunk, és egyik hazugság könnyen követheti a másikat, végtelen hazugságláncot idézve 

ezzel elő. Ráadásul az ember könnyen valahol a világ végén, egy hózivatar közepén találhatja 

magát, ha olyan szerencsétlen alkalmat választ első hazugságára, mint Ilka.

Tizenegy évet és két hónapot leélt úgy, hogy csak a rajzfilmekből és a mesekönyvekékből 

ismerte a szerelmet. Ezekben mindig a jó győzött, és a szerelmesek számos viszontagság után 

egymásra találtak. A királyfi elnyerte a királylány kezét, vele az apja fele királyságát. 

Boldogan éltek, míg meg nem haltak. Rendre olyan szavak hangzottak el, mint jóban-

rosszban, tűzön-vízen át, és örökké.

Ilka elképzelni sem tudta, hogy lehet szerelemből szeretni egy fiút – ráadásul örökké! 

Világraszóló bolond lehet az, aki az egész életét egy eszement fiúval tölti, aki olyan dolgokat 

talál viccesnek, mint a böfögés vagy a távköpőverseny. Már a puszta gondolattól kirázta a 

hideg.

Ám amikor egy átlagosnak induló keddi matekórán Nándi, aki négy éve a padtársa volt, 

meghúzta a haját, mire a gyomra bukfencet vetett, tudta. Biztosan tudta, hogy ez az. Szerelem.

Ha jobban belegondol, Nándi hibája volt ez az egész.

Sőt, még inkább a szerelem hibája.

Ha nem érezte volna Nándi közelében azt a kellemes melegséget a gyomrában, és azt a 

heves szívdobogást a mellkasában, és azt a furcsa szédülést az agyában, mikor Nándi a 

közelben volt, biztosan soha nem hazudta volna neki azt, hogy:

– A Szélcsempészt? Persze, ismerem. – Aztán, hogy biztosra menjen, elmondta még 

egyszer: – Ismerem, persze.

Közben pedig fogalma sem volt, miről beszél a fiú. Ilkának még most is a fülében zengett a 

hazugság., minden egyes megtett lépéssel összhangban lüktetett a fejében, mint egy cammogó 

szívverés. 

Persze. Ismerem. Ismerem. Persze.

Hogy lehetett ilyen ütődött? És hogy lehetett ilyen szerencsétlen?

Egyetlen, aprócska, rosszul megválasztott kis hazugság, és máris a világ végén caplatott a 

bokáig érő hóban, két Marcona Masztiffal az oldalán, úton Héttornyúlak felé. Az úton volt 

még egyáltalán? A hófúvásban már azt sem tudta volna biztosan megmondani, merre van az 

Commented [NB5]:  Ebben a bekezdésben távolabb 
kerülünk Ilkától. Érdemes megtartani a közeli nézőpontot 
ahhoz, hogy az olvasó azonosulni tudjon vele.

Commented [NB6]:  A rajzfilmek és a mesekönyvek 
általánosságban kerülnek említésre. Olyan érzetet kelt, 
mintha többnyire népmesékből alakította volna ki ezt a 
képet.

Commented [NB7]:  Igaz, hogy a lányok hamarabb 
kezdenek a szerelem témakörével foglalkozni, de ezt nem 
árt még óvatosan kezelni. Érdemes lenne a Szélcsempész 
vonalán maradni.

Commented [NB8]:  Ez a mondat bonyolult a 
korosztálynak, egyszerűsíteni kellene rajta.

Commented [NB9]:  Nagyon hosszú és összetett, ezért 
szükséges az egyszerűsítése.

Commented [NB10]:  Nehezen értelmezhető 
gondolatmenet.



előre, és merre a vissza. Bakancsa mélyen a hóba süllyedt, és érezte, hogy a zokniját elárasztja 

a dermesztő hideg.

A nagyobbik kutya, akinek  – feje Ilkáéval egy magasságban volt, ültében bőven a lány 

fölé tornyosult – hirtelen megiramodott az erdő felé. Hatalmas alakját pillanatokon belül 

elnyelte az egyre csak vastagodó hófüggöny.

– Igor! – Ilka hangja szokatlanul éles, rémületesen kétségbeesett volt.

A szél felkapta és messzire repítette a kiáltást., Eegy bosszantó varjú valahol a feje felett 

rekedt károgással felelt. Igorhoz azonban nem jutott el a hívás, vagy ha mégis, a masztiff 

szemmel láthatóan nem törődött vele.

A lányon úrrá lett a pánik, erőteljesen belemarkolt Misa vastag, vörösbarna bundájába. A 

szőre Ppuha volt, hideg és nedves. Ilka minden eddiginél jobban reszketett. A két kutya volt 

az egyetlen támasza, és minden reménye. Nélkülük soha nem éri el Héttornyúlakot. Ha nem 

találja meg Igort, minden elveszett: apa ügyessége, Nándi kishúgának a hangja, és maga 

Nándi is.

Nándi.

Ő tehet mindenről. Nándi, és a szerelem.

Ahányszor eszébe jutott a fiú – vagyis körülbelül minden ötödik percben –, újra és újra 

megfogadta, hogy soha, de soha többé nem lesz szerelmes. De egyelőre nagyobb problémái 

voltak.

Commented [NB11]:  Itt érdemes lehet játszani a 
szavakkal. Például: hangzott, csengett.
A szövegben észrevehetően sokszor, gyakran egymás utáni 
mondatokban szerepel a volt szó.

Commented [NB12]:  Ezt már korábban is említette.
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– Ismerem, persze. – Ilka arca felforrósodott, tenyerét hideg veríték áztatta, térde pedig 

megroggyant a hazugság eddig ismeretlen súlya alatt. Remélte, hogy Nándi nem veszi észre 

az árulkodó jeleket.

 – Fantasztikus! – Nem vette észre. – Tudtam, hogy rólad beszélt az Öreg. – Suttogóra 

fogta a hangját, és szavalni kezdett:

Haja, akár a pergő méz,

arca felragyog, kire néz,

ő tudja, hol lakik a Szélcsempész.

– Ó – nyögte ki Ilka nagy nehezen. Biztos, hogy nem róla beszélt az Öreg, bárki legyen is 

az.

De már nem volt mit tenni, meg kellett lovagolni a hazugságot. Képtelen lett volna 

bevallani, hogy fogalma sincs, miről beszél a fiú. Megköszörülte a torkát, és magabiztosságot 

erőltetett magára.

– Igen, ez én vagyok – nevetett egy kissé hamisan. – Miért keresed a… öhm… 

Szélcsempészt?

– Nála van a húgom hangja – felelt a fiú olyan magától értetődően, mintha csak azt mondta 

volna, hogy az ég kék. Lehalkította a hangját, és közelebb húzódott Ilkához, nehogy a 

körülöttük nyüzsgő osztálytársaik ne meghallják., amit mond. – Nem tudtam, kihez 

fordulhatnék. A szüleim szerint csak a betegség miatt van.valami szövődmény, tudod, 

Ttorokgyulladása volt két hete. Nem hisznek nekem, pedigde biztos vagyok benne, hogy a 

Szélcsempész vitte el a hangját.

„Atyaég! Nándi komolyantényleg megbolondult.” – futott át Ilka agyán a gondolat. Csak 

nem gondolja komolyan? Egyáltalán honnan szedte ezt a Szélcsempész-ügyet? A lány 

dermedten állt az ablak mellett., Nándi közelségétől egy kicsit furcsán, de nagyon is jól érezte 

magát. Egy gonosz kis hang a fejében azt súgta, folytassa tovább a hazudozást. Nem akart 

hallgatni rá, de túlságosan nagy volt a kísértés.

– Segítened kell – folytatta Nándi kitartóan. – Vezess el a Szélcsempészhez, hogy 

meggyógyíthassam Rékát! Fel kell lépnie a karácsonyi kórusban, erre készült hónapok óta. – 

Nándi húga még csak másodikba járt, de olyan gyönyörű hangja volt, hogy bevették a 

felsősök karácsonyi műsorába. Napokig erről beszélt a fél folyosó, Nándi iszonyú büszke volt 

rá. – Mióta elment a hangja, egyfolytában csak sír. Mindenféle Vvizsgálatokat végeznek rajta, 

de senki nem tudja, mi baja van. Mert Eegyikük sem hisz nekem! – fakadt ki.

Commented [NB13]:  A szövődményt valószínűleg nem 
fogja érteni az olvasó. 

Commented [NB14]:  Ennél a korosztálynál még érdemes 
elkerülni a vonzalom konkrét megjelenítését.



– Nándi – kezdett bele Ilka óvatosan. Itt az alkalom, hogy elárulja, hazudott. Nem 

keveredhet bele egy ilyen képtelenségbe! – , Nnem hiszem, hogy ez jó ötlet. A Szélcsempész 

bizonyára veszélyes, és…

– Neked is van vesztenivalód – vágott közbe a fiú a kelleténél hangosabban. Néhányan a 

közelükben szemmel láthatóan fülelni kezdtek, így Nándi még egy kicsit közelebb húzódott 

Ilkához.

– Miről beszélsz? – Ilkának már egyáltalán nem tetszett ez a beszélgetés, rossz érzés lett 

úrrá rajta. Futkosott a hátán a hideg, pedig minden ablak zárva volt.

Nándi szóra nyitotta a száját, de az óra kezdetét jelző csengő és a tanítójuk érkezése 

félbeszakította. Kitépett egy lapot a füzetéből, valamit ráfirkált, majd elszánt arccal Ilka 

térfelére csúsztatta a padon.

„Nála van az apukád ügyessége, ő tehet róla, hogy elveszítette a munkáját. Találkozzunk 

hétfőn, reggel 8-kor a parkban! Senkinek egy szót se!”

Aznap éjjel Ilka kölcsönvette az anyukája laptopját, és órákig böngészte a netet. A kódját már 

hónapokkal korábban feltörték az öccsével., Nnem is volt nehéz dolguk, hiszen a kettőjük 

születésnapjából állt össze. A Szélcsempész szóra meglepően sok találatot dobott ki a kereső, 

így eltartott egy darabig, mire eljutott egy használhatónak tűnő oldalig.

Fogalma sem volt, hogy Nándi igazat írt-e azon a papírfecnin, vagy csak kitalálta az 

egészet, hogy Ilka segítsen neki., de  Nnem kockáztathatott. Ha egy szemernyi esély is vanolt 

arra, hogy az apukája visszakaphatja az állását, akkor meg kellett próbálnia.

Végül egy töredékes pdf fájlt talált, ami egy mese néhány részletét tartalmazta. Eszerint a 

Szélcsempész a kastélyában, Héttornyúlakban tanyázottik, és a szelek segítségével emberi 

tulajdonságokat lopkodott, amiket aztán a tornyokban halmozott fel. A részlet itt megszakadt, 

majd az Öreg nevű jósról szóló bekezdés következett., Iitt találta meg Ilka azt a verset, amit 

Nándi szavalt el neki.

A fórumon, ahol a töredéket találta, egyetlen komment volt a mesén kívül. Egy csatolt 

képet is csatoltak hozzá, amin egy elnagyolt térkép volt látható, tele ismeretlen helynevekkel 

feliratozva: Havasvölgy, Feketepatak, Héttornyúlak. A hozzászólás a következő volt:

„Ha meg akarod találni a Szélcsempészt, szükséged lesz két Marcona Masztiffra. Keresd a 

Tenyésztőt a Templom téren, minden vasárnap éjfélkor. Szorosan kösd meg a bakancsod, és 

jól gombold be a kabátodat! Rázós utazás lesz.”



Izgalmasnak ígérkező, elsősorban a tíz-tizenkét éves korosztályt célzó nyitást láthatunk. Ez 

a réteg nagyon szereti a kalandokat, ezért a képességeket lopó Szélcsempész kellően felkelti a 

figyelmet. Az apa ügyességének és a húg hangjának eltűnése, valamint Ilka hazugsága egy 

eseménydús, bonyodalmakkal teli rejtélyt ígér, ami bevonzza a fiatal olvasót.

Amiről a részlet kapcsán mindenképp érdemes szót ejteni, az a korosztály. Egy middle 

grade regény írása során figyelembe kell venni, hogy a fiatalok olvasási képességei 

különböznek. Vannak, akik gyorsabban, és vannak, akik lassabban haladnak a könyvekkel. 

Ezáltal egyesek az összetettebb mondatokat is képesek megérteni, míg másoknak ez 

problémát okozhat. Utóbbi esetben sajnos előfordul, hogy egy regényt csak azért raknak félre, 

mert az olvasónak nem sikerül elsőre értelmezni a leírtakat, vagy kiolvasni a bonyolultabb 

szavakat. A jelenlegi szöveg egyes részei nehezek lehetnek például egy tízévesnek. Azonban 

egy tizenkét éves hiába lesz képes könnyen haladni a sorokkal, mivel a főszereplő korban 

alatta helyezkedik el, nem biztos, hogy el fogja olvasni a történetet. Emiatt fontos a költőibb 

képek, a bonyolultabb szavak, és a több tagmondatból álló összetételek megfontolt használata. 

Érdemes egy középmezőnyt behatárolni, ami mind a két olvasói típusnak megfelelhet. 

Ezen kívül érzékelhető némi csúszás a korosztályban. A Szélcsempész alakja egy jól 

működő, fantasztikus töltetet hordoz, ugyanakkor megjelennek inkább idősebbeknek szóló, 

realista elemek. Úgy, mint a szerelem vagy a betegség következtében fellépő szövődmény. 

Érdemes végiggondolni a célzott olvasói réteg ismereteit. Sok olyan téma akad, ami 

magyarázatra szorul, vagy ami iránt még nem jelent meg az érdeklődés. Erre jó példa a 

szerelem és a testérzetek megjelenése. Önmagában ez egy pozitívum, azonban a tízéves 

olvasónak fura lesz a vonzalomról, annak testi megnyilvánulásairól olvasni. A middle grade a 

kalandra, a rejtély megoldására helyezi a hangsúlyt. Ha meg is jelenik benne a romantika, az 

tizenkét éven felülieknél, és sokszor mellékszálként történik.

Szintén korosztályból adódó probléma vehető észre a dramaturgiában. Jelen esetben a 

tényleges cselekmény a harmadik fejezetben kezdődik el. Az első két rész időben előrébb jár, 

központi eleme a hóban sétálás, és inkább csak visszaemlékezési, információ átadási szerepet 

tölt be. A célcsoport a párhuzamosan zajló történéseket nehezen, az időbeli ugrást pedig még 

nem képes követni. Ebből adódóan a harmadik fejezettől, lineárisan javasolt bemutatni a 

cselekményt. Az olvasó a negyedik oldaltól kezdi megérteni az eseményeket, egyszerre ismeri 

meg a történet elejét és a közepét, ami nem a legszerencsésebb választás. Érdemes arra 

törekedni, hogy a bevonódás már az első soroknál megtörténjen. Ehhez ki kellene választani 

egy pontot, és onnan indulva vezetni végig az eseményeket.



Emellett fontos odafigyelni a leírások és a párbeszédek közötti egyensúlyra. Ez a 

korosztály még a szellősebb írásokat szereti, amiknek a befejezése sikerélményt nyújt. A 

nagyobb egységekben kezelt, akár oldalakon át tartó leírások fárasztónak bizonyulnak, ezért 

figyelmet kell szentelni a narráció párbeszédekkel történő lazítására is.

Összességében a szöveg ígéretes alapokkal rendelkezik. Érdekes a háttér, szerethető a 

karakter, az elhelyezett horgok pedig fenntartják a figyelmet. Megvan benne a potenciál 

ahhoz, hogy egy egyedi, szórakoztató történet váljon belőle.

Köszönöm, hogy olvashattam, és további kellemes, ihletben gazdag írást kívánok!

Nagy Bettina


