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1. fejezet, 

melyben szokás szerint valami furcsa, 

ijesztő hang hallatszik, 

amitől hőseink először megrettennek, 

aztán utánajárnak, hogy mi is az, 

sőt a végén még a segítségüket is felajánlják. 
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VROHHOHOÁ – csattant föl egy rémisztő hang, 

átreppent a színpompás árgyellás majd a végte-

len nagy, zöld rét felett, és végül a kertvégi, ha-

talmas fenyőfa árnyékában szundikáló Lüpekék 

fülében landolt. Az égkék kekec horkantott egy 

hangosat, morrantott egy mérgeset, aztán épp át 

akart fordulni a másik oldalára, mikor újra fel-

hangzott az a rettenetes zaj: VROHHOHOÁ. 

Ezt már Lüpekék sem bírta cérnával, felriadt, és 

ijedtében akkorát ugrott, hogy majdnem felért a 

fenyőfa csúcsáig. Szerencsére azonban még idő-

ben visszatért a földre, hisz mint tudjuk, a kekecek 

igencsak nehézkesen tudnak lejönni a fák hegyé-

ről. 

Mindenesetre, mikor visszahuppant a földre, gyor-

san fölült, és fülelni kezdett. Nem is kellett sokáig 

várnia, mivel hamarosan ismét a levegőbe hasí-

tott az a VROHHOHOÁ. Lüpekék fölemelte az uj-

ját, aztán csöndesen mormogni kezdett. 

– Valahonnan az árgyellás felől érkezik a hang. 

Ejhepejhe, a gyapot biztosan valami újfajta 
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murgolást próbálgat, hogy ha valaki eltéved, se-

gíteni tudjon neki. Ezt megnézem magamnak. 

Azonnal fölpattant hát, és villámgyorsan a rét felé 

vette az irányt. Pillanatok alatt átvágott rajta, az-

tán befutott az árgyellásba, és mire újra fölzen-

gett az a VROHHOHOÁ, már ott is állt Ejhepejhe 

kunyhója előtt. 

Ekkor már gyanús volt neki a dolog, hisz a gyapot 

jól hallhatóan a házában matatott, miközben az 

a rettenetes hang valahonnan messzebbről zú-

gott föl, de ha már itt volt a barátja házánál, hát 

gyorsan benyitott. 

Ejhepejhe tényleg bent volt, és éppen az ágy alól 

törölgette a port, amitől hangosakat prüszkölt. Így 

aztán nyilvánvalóvá vált, hogy a hangot nem ő 

adja. Lüpekék óvatosan, hogy meg ne ijessze, rá-

köszönt, mire a gyapot előmászott az ágy alól, és 

köszönés helyett szemrehányóan nézett barátjára. 

– Jaj, ugye az én házamban nem akarsz ilyen bor-

zasztó hangokat kiadni. Épp elég volt nekem a 

múltkoriban annak a siklófnak a horkolása. 



 

  

 


