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Előszó 

Az örök érvényű erkölcsi törvények soha nem avul-
nak el, bár napjainkban sokan megkérdőjelezik ezek 
létjogosultságát. 

 
A családok egy részében – az anyagi javak meg-

szerzéséért folytatott harc közben – a szülők nem 
érnek rá, vagy nem tartják szükségesnek, hogy 
gyermekük lelki fejlődésével is foglalkozzanak. 

Ezért alakulhat ki már a gyermekkor első éveiben 
az önzés, később a türelmetlenség, durvaság, érzé-
ketlenség mások problémái iránt –, az udvariasság, 
segítőkészség hiánya. Sok gyermek nem tanulja 
meg, hogy az élet megjelenésének minden formáját 
tisztelni kell. 

 
A könyv egy olyan iskolai osztályközösségről szól, 

ahol egy tragikus esemény hatására a gyermekek 
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felfogják, milyen fontos érték az életben a szeretet, 
a jó hangulatú, összetartó közösség. 

Az osztálytársak szemléletének megváltozásában 
meghatározó szerepe van Jázminnak, és szerencsés 
barátnőjének, Hannának, aki elhatározza, hogy tö-
rekedni fog arra, hogy mindig jót cselekedjen. Pél-
dáját egyre többen követik. 

a szerző 
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A kirándulás 

A villanegyed egyik szép házának teraszán szőke, 
hosszú hajú lány végezte a megszokott reggeli tor-
nagyakorlatokat. Lófarokba kötött, dús haja követ-
te mozgását, mikor előre hajolt, szinte a földet 
érintette, majd egyik válláról a másikra csapódott. A 
teraszt körbe ölelő hatalmas fenyők egyikéről vörös 
bundájú mókus figyelte, miközben egy toboz mag-
jaiból reggelizett. 

Hirtelen megszólalt rózsaszín mobiltelefonja a 
nappali asztalán. A lány felegyenesedett, és besza-
ladt, hogy felvegye. 

– Ki lehet ilyen korán? Anyáék nem szoktak reg-
geli órákban hívni. 

– Helló, Hanna! – köszöntötte barátnője. – Nem 
költöttelek fel? 

– Nem, már éppen tornáztam… 
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– Azért hívtalak, mert a szüleim kitalálták, men-
jünk el holnap a Velencei tóra. Nagyszerű idő lesz. 
Volna kedved hozzá? 

– Köszönöm, Jázmin, hogy gondoltál rám. Tu-
dod, hogy imádok úszni, persze, hogy van kedvem. 
Attól függ, anyáék elengednek-e? 

– Beszélj velük, és hívj vissza. Korán indulnánk, 
apa úgy tervezi, hogy hat óra körül. 

– Rendben, pár percen belül jelentkezem – vála-
szolt a lány. 

 
A város piacán – ahol Hanna szüleinek zöldséges 

standja volt – a hatalmas zajban csak hosszú idő 
után hallotta meg édesanyja a telefon csengőhang-
ját. Meglepődött lánya számát meglátva. 

– Csak nincs valami baj, tündérem? – érdeklődött. 
Értesülve a meghívásról, örömmel vette tudomá-

sul, hogy gyermeke legalább egy kirándulás erejéig 
kimozdulhat otthonról. A nyár derekán, a befőzési 
szezon közepén – a nagy piaci forgalom miatt –, 
nem tudtak időt szakítani családi programokra. A 
kislány most végezte a harmadik osztályt, s – az 
iskolai kirándulásokat kivéve – még soha nem volt 
távol családjától. 


