
3. fejezet 

 

Vajon milyen titokzatos küldetésről beszélt Macska Maharadzsa, és 

milyen varázseszközöket emlegetett Bo? – tépelődött magában Justin. 

Miután visszatért a palotából, gondolataiba merülve kerülte testvérei 

társaságát. Szerencsére öccse beérte a tálcányi csokis sütivel, amiért a 

nagy kandúr ugyan már félútról fordult vissza, de még mindig jobb volt, 

mint feledékenysége miatt a kicsi szemrehányásait hallgatni egész 

délután. Roger megértő pillantásokat vetett rá, mert azért valljuk be, 

Morgiana valóban elbűvölő macskahölgy, a bátyja pedig bármennyire 

okos is, bizonyos dolgokban mégiscsak egy nagy mamlasz. 

Justin agytekervényei gőzerővel dolgoztak. Igyekezett pontosan 

előcsalogatni emlékezetéből az elhangzott szavakat, de bárhogy 

kombinált is, túl kevés ismeret állt rendelkezésére. Eldöntötte, hogy 

egyelőre nem avatja be Rogert sem, nehogy húga megérzései 

félrevezessék. Egész éjszaka álmatlanul forgolódott. Hajnalban azonban, 

amikor már a fáradtság lecsukta szemhéjait, lódobogás zaja ébresztette. 

Kis Vörösmacska pattant elsőként az ablakhoz, és vidám rikkantással 

keltette fel a környékbeli, még javában szunyókáló mókusokat.  

– Lovaskocsi! Jaj, de jó, erre jön! Két ló húzza és nagyon gyors. 

Roger is mellé lépett, és mintha csak magának mondaná, hozzátette:  

– Hozzánk jön, és mivel először a bal szememmel láttam meg, nem jó 

hírrel érkezik. – Gyanakodva fordult hátra a lassan tápászkodó Justin 

felé. – Te sejtesz erről valamit?  

Kérdése inkább kijelentésként hangzott, ezért a nagy kandúr rá sem 

pillantva próbált kisurranni a szobából. Mire mindhárman a bejárati 

ajtóhoz értek, már hallották is a kopogtatást. Egy, a maharadzsa címerét 

bordó köpenyén viselő magas, délceg fehér macska állt a küszöb előtt. 

Udvariasan meghajolt, ám ellentmondást nem tűrő hangon adta át 

Macska Maharadzsa palotába invitáló üzenetét. A sürgősen szót 

megnyomva lépett a fogat mellé, és mancsát nyújtotta, hogy segítsen a 

felszállásban. Roger – tőle szokatlan módon – elfogadta a segítséget, és 

maga után húzta Kis Vöröst. Kényelmesen elhelyezkedtek. Nem sok hely 

maradt mellettük, Justin talán ezért, vagy, mert nem akart 



magyarázkodásba keveredni, inkább a bakra ült, a lovakat hajtó jó 

kiállású fehér kandúr mellé. Eközben a lovaskocsi már vágtában 

kanyarodott a palotába vezető erdei útra. 

Macska Maharadzsa a trónteremben várta barátait. Morgi elnyúlva 

feküdt az ablakpárkányon, hogy a nap első sugarai minden porcikáját 

elérhessék. Magával hozott hite szerint, ez a leghatékonyabb módja a 

bunda fényesen tartásának. Roger is osztotta ezen nézetét, így mikor 

Maharadzsa hellyel kínálta őket, Morgiana mellé telepedett. Justint még 

mindig zavarta az előző napi illetlen hallgatózás gondolata, ezért 

igyekezett minél messzebb helyezkedni az ablaktól. Kis Vörösmacskával 

együtt a trón melletti pamlagra ültek. Macska Maharadzsa izgatottan 

járkált közöttük fel s alá, és próbált arra koncentrálni, hogy minél 

összeszedettebben és érthetően mondja el barátainak, miért kérette 

őket a palotába. Tudta, hogy nem lesz könnyű a hihetetlennek hangzó 

történetet elfogadtatnia a macskákkal, de bízott benne, hogy hisznek 

neki, és segíteni fognak. 

– Kedves barátaim – vágott bele, mivel a csend már kezdett 

nyomasztóvá válni. Még Kis Vörömacska is érezte, hogy különös percek 

következnek, ezért nem cserfeskedett úgy, mint máskor szokott, amikor 

Maharadzsánál összegyűlnek. – Tegnap nálam járt Bo. Sajnos egy 

halaszthatatlan ügy hamar elszólította, de reményeim szerint hamarosan 

vissza fog térni. Jobban szerettem volna akkor beszélni veletek, amikor ő 

is körünkben tartózkodik, viszont a mondandóm felettébb sürgős. 

Segítenünk kell egy uralkodó-társamnak. Sőt nemcsak neki, hanem rajta 

keresztül birodalma összes macskájának is. Ha most nem lépünk közbe, 

akkor azok, akik bezárták és uralkodni akarnak helyette, olyan 

intézkedéseket fognak életbe léptetni, amelyek akár a macskafaj 

fennmaradását is veszélyeztethetik. Végiggondolva minden eshetőséget, 

arra jutottunk, hogy csak ti, Justin, Roger és Kis Vörösmacska 

teljesíthetitek a küldetést. Mindhármatokat jól ismerem, és számtalan 

közös kalandunkban bizonyítottátok rátermettségeteket. Most 

különösen nagy szükség van arra, hogy összefogjon az ész, az ügyesség, 

és a bátor szív. Mindjárt részletesen elmesélek mindent, de előtte lenne 

két kérésem – nézett körbe barátain.  



A macskák pisszenés nélkül lesték szavait, még Morgi kék szeme is 

rezzenéstelenül tapadt rá. A pár másodperces csenddel még jobban 

jelezte az ügy fontosságát. 

– Nos, először is bármit hallotok itt most tőlem, nagyon fontos, hogy 

köztünk maradjon. Morgi, kérlek, hogyha majd leírod az eseményeket, a 

felső polcra tedd, a lepecsételt feljegyzések közé! Ezzel kapcsolatban 

maximálisan megbízom mindnyájatokban. A másik kérés pedig az… – 

lassan fontolgatta a szavakat –, hogy bármennyire hihetetlenül 

hangozzék is a történet, koncentráljatok a feladatra! 

Kis Vörösmacska lelkesen bólogatott, és a többiek szemében is látta az 

egyetértést. 

– A feladat egy küldetés pontos 

végrehajtása. El kell juttatnotok Hórusz szemét 

az egyiptomi fáraóhoz, Hotephez, mert csak 

ennek segítségével képes legyőzni a hatalmára 

törő papokat, akik el akarják törölni a föld 

színéről a macskák nemzetségét. Hórusz szeme 

egy varázseszköz – kezdte gyorsan magyarázni, 

mert látta, hogy Kis Vörös mancsa felfelé 

lendül, jelezve, hogy kérdezni szeretne. – Sok 

magyará-zatra szoruló dolog lesz a 

történetben, igyekszem sorban haladni. Szóval 

Hórusz szeme különleges képességével segíti a 

beavatottakat, vagyis néhány uralkodót, és a 

Titkos Macska Szövetség tagjait. A szem 

valójában egy ősi aranyba foglalt, csodás zafír, és története a TMSZ 

megalakulásával egyidős. Még a macska időszámítás kezdetekor kapta 

egy bölcs és bátor macska magától Hórusztól, aki az egyiptomi nép egyik 

legmé-lyebben tisztelt istene volt. Legutoljára a mi országunkat 

megalapító ősöm használta, és azóta apám kincstárában őrizzük, más 

olyan különleges, varázsképességekkel bíró eszközökkel együtt, amikre 

szükségetek lesz az úton. Ezeket is hamarosan meg fogom mutatni. De 

visszatérve az említett veszélyre: Egyiptomi uralkodótársamat birodalma 

papjai, a főpap, Démot vezetésével tőrbe csalták, és bezárták palotája 



hálótermébe. Démot éveken át a fáraó barátjának mondta magát, és 

erre hivatkozva az uralkodójukhoz hűséges katonáknak azt hazudta, 

hogy a fáraó hosszabb időre elutazott, és visszatértéig rábízta a 

birodalom irányítását. 


