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Első fejezet 

 

Itt fent a Widow Hegyen a levegő ritka. Rossz. Vastag 

bundám van, hogy megvédjen de még így is érzem a hideget. 

Az öreg fák susognak és titkokat suttognak, hogy nem vagyok 

idevaló. A pókhálós ágaik úgy látszottak mintha önálló 

végtagok lennének, kinyújtózva a telt és bajjóslatúnak kinéző 

hold felé a fejük felett. 

Kezdtem megbánni a döntésemet. 

Vérfarkas vagyok, szóval semmi sem ijeszthet meg 

nagyon, de teliholdkor gyakran borzongok. Azt mondja a 

szóbeszéd, hogy ez az az éjszaka mikor a természetfeletti nagy 

és gonosz teremtményei előjönnek. – szellemek, démonok, 

öreg istenek, válassz. Az árnyékban maradtam, remélve hogy 

így láthatatlan maradok. Elrejtőzik, ellop és eltűnik. Ez volt a 

célom. 

A kicsi sárga ferdén álló házikó a hegy tetején. A 

tökéletes kellék egy ijesztő játékhoz, kivéve hogy ez igazi. 

Minden farkasnak a Hardwood falkában tudnia kell 

egy figyelmeztetésről. Minden négyzetcentimétere a mi bájos 

kis földünknek a mienk, kivéve ezt az egy részét. Widow Hegy 

nem az az átlagos bepisilsz a félelemtől rémálom. Ez a hely a 

Szörnyé.  

Régen, a Szörnynek volt neve. Dall farmer, a világtól 

elvonult vérmedve, aki elrejtette az arcát a világ elöl 

feltehetően egy borzalmas baleset után. Mások azt mondják 

Dall egyezséget kötött egy démonnal és most beszélni tud a 

holtakkal. Néhányan azt mondják, hogy megátkozták és most 

nem tud járni a napon. Akárhogyis, de minden elbeszélés 



megegyezik valamiben.  Maradj távol, vagy soha többet nem 

látod újra a napot.  

Szóval miért is követek el bírtok háborítást farkasként, 

kérdezhetnéd? 

Egy tök miatt vagyok itt. 

Nem, jól hallottad. Egy nagy, dagi, szaftos ( nem 

vagyok teljesen biztos abban, hogy egy tök szaftos mert még 

sosem volt a kezemben ) tök miatt lapulok itt. Tökéletes szín, 

méret és íz – állítólag Dall termeszti a legjobb hamupipőke 

tököket. Mr. Titokzatos sosem mutatkozik nyilvánosan, de ő 

látja el egy meghatározott készlettel a városi gazdaboltot.  

Ne kérdezd, hogy a Szörnyeteg miért szeret tököt 

termeszteni. Nem tudom mi neki benne az üzlet. Az egészben, 

ami engem érdekel azok a tökök. Nem fog piros pontot kapni, 

azért mert annyi mindent felhalmozott. 

Miért is megyek át mindezen a szörnyűségen, 

kérdezhetnéd?  

Nem tűnök egy pite vagy sütés rajongónak. Fenébe, 

sosem voltam elég jó szakács, de úgy gondolom ha megvannak 

a legjobb hozzávalók, akkor már a  torta is könnyen megvan. 

Minden évben, Hardwood rendez egy Hálaadás Napi 

pitesütő versenyt, és a zsűriben ott van az én egykori szeretőm, 

a vérpuma David Meers. David egy hónapja összetörte a 

szívem, persze. A barátaim mondták, hogy hagyjam ott. De én 

nem egy olyan fiú vagyok, akit könnyű lebeszélni.  

A beépített társradarom azt mondja, David az igazi. 

Azoknak akik nem tudják, templomi harangok szólalnak meg, 

mikor találkozunk a társunkkal. 

Dum dum da dum… Dum dum da dum…. 



Istenem, David és én gyilkosan néznénk ki az 

egyforma teljesen fehér szmokingunkban, de ne szaladjunk 

ennyire előre. 

Némelyek azt mondják teljesen ostoba vagyok, az 

ilyen fiúk sosem érik el a céljukat. Egy kicsit tanácstalan, de 

leszarom. Egy balek vagyok, nem a győztes és csak egyetlen 

ok miatt jöttem ide, még az életem árán is. 

Felkészülten jöttem. Dall biztosan nem vesz észre, 

mivel egy narancssárga mellény van rajtam amit nagytestű 

kutyáknak csináltak. Így betudok olvadni a környezetbe, 

habár, egy kicsit neon sárga vagyok és némileg világosabb 

mint a környezetem. 

Nehéz lenne lerázni magamról ezt a mellényt. 

Megközelítek egy egészséges és nagynak kinéző tököt majd 

megszagolom. Néhányhoz odamegyek vakon. Úgy értem 

persze olvastam ’tanácsadó’ útmutatót, de a valóság teljesen 

más. Ezek az átkozottak mind ugyan olyanok nekem. Vigyek 

el egy nagyobbat és világosabbat? 

Kidugtam a nyelvem és végignyaltam egy közelebbit. 

Morogva engedtem ki a levegőt. Piszkos. Én inkább egy hús 

kedvelő pasi vagyok, de David vegetáriánus. A francba. 

Megborzongtam mikor hallottam a bejárati ajtót kivágódni. De 

nem voltak lépések. 

Mi a fasz? Csak képzeltem? 

Megráztam a fejem, belebámultam a sötétbe és 

hegyeztem a fülemet. Az egyetlen fényforrást a hold és sárga 

házikó adta. A szél süvített. Azok a rohadt ijesztő fák már 

megint recsegtek.  Felállt a nyakamon a szőr. Szaglásztam, de 

nem éreztem más szagot csak tököt és földet.  



Lehet csak bekellene dobnom egy tököt a necc táskába 

amit a mellényre varrtam és lelépni? 

Lenéztem a hamupipőketökre a balomon. Azokat a 

ritka tököket hívják így, hallottam, amik hasonlítanak arra amit 

Hamucipő keresztanyja hintóvá változtatott. Tökéletes a 

mérete. A színe is pont jó. A szívem kalapált az izgalomtól, 

jóízűen nyaltam körbe a számat, a tökéletes kicsike miatt. 

És akkor meghallottam. Egy fegyver kattanását, amit 

egy hajmeresztő morgás követett. A légkör teljesen 

megváltozott a Szörny érkezésével. Melegebb lett, és a csendet 

is sokkal terhesebbnek éreztem, míg a Szörny meg nem szólalt. 

- Mi a faszt gondoltál, mit csinálsz? – Gyakorlatilag 

köpte a szavakat, a hangja inkább állatias mint emberi. 

- El a tulajdonomtól. 

 Megfordultam, majdnem rá vicsorogtam és rámorogta 

az öreg remetére, hogy bassza meg, de visszafogtam magam. 

Rájöttem, hogy ez egy rettenetes ötlet. Nem vagyok egy 

hihetetlenül erős agyafúrt valaki, csak egy kicsit jobb, mint a 

közepes. Nem tudnám felvenni vele a harcot. Reszkettem. 

Mikor először ránéztem a Szörnyre – és el kell mondanom 

nektek. Dall nem olyan volt mint amilyennek elképzeltem. 

Toronymagasan hat láb felett, acélos, dühös, és bűn 

jóképű. Teljesen kidolgozott izomzat, arányos, és nagyszerű. 

Intenzív kék szemek, izzik benne a szenvedély, de láttam. Csak 

egy pár másodpercre, de láttam érzelmeket átsuhanni az arcán. 

- Süket vagy kölyök? – Morogta. 

Megráztam a fejem. Otthagytam a zsákmányt és 

elkezdtem megszaglászni. Az illata ingerelte az orrlyukaim. A 

fenyő, föld, szappan és medve szaga. Most már láttam a 

szörnyetegét, elrejtve az emberi bőre alá, kevésbé 



agresszívnak tűnt és nagyon kíváncsinak.  Dall a szemem közé 

tette a fegyver csövét. Egy figyelmeztetés, de nem vesz 

hülyére. 

Türelmetlenül morogtam. 

- Mi a fasz van veled? – követelte. Aztán csendesen 

morgott. Csóváltam a farkam, arra várva, hogy összerakja a 

dolgokat. A medvék biztos lassúak. Kezdett kimenni a 

fejemből, elsősorban miért is jöttem ide. Pokolba. Már David 

arcára is alig emlékszem. Kinek kell egy játékos macska, 

mikor egy medve sokkal enni valóbb, heves és cuki?  

- Érzem az izgatottságodat, kölyök. – Sziszegte. 

Az akarat, hogy beszélhessek és visszaszólhassak elég 

volt, hogy visszaváltozzam emberré. Majd később 

gondolkozom rajta mennyire nevetségesen és félelmetesen 

nézhettem ki, a narancssárga mellényben és hálóban. Dall 

felvonta a szemöldökét, ahogy végigmért fentről lefelé.  

- Tetszik amit látsz, szépségem? – Kacsintottam. 

Dall nem tűnt túl lenyűgözöttnek. Felhorkant és 

hallottam a hangjában az undort. 

- Képes lennél annyira lealacsonyodni, hogy 

megpróbálj elcsábítani csak azért, hogy megszerezz egyet a 

díjnyertes tökeimből? 

Levegőt vettem. 

- Elnézést? Talán te vagy az, akinek hiányzik a 

képzelőereje. Rendben. Kezdetnek tényleg tök tolvaj voltam, 

de miután találkoztam veled, a tök a legutolsó dolog a 

fejemben.  

Dall felmordult. 

- Ez nem érdemli meg az időmet. Fogd a töködet és ne 

gyere vissza. 



Miből csináltak téged, kőből? Krisztusom ember. 

Flörtölök veled. – Rámutattam a növekvő erekciómra. Tudom 

durva húzás, de Dall nem tűnik annak a férfinak aki szereti a 

finomkodást. 

- Ez válasz a kérdésedre? 

Dall nézett rám egy pillanatig. Majd halkan 

megkérdezte. 

- Fiam legyél őszinte velem. Sex függő vagy? 

Felhívjam a falkádat vagy valamelyik támogatódat? 

- Mi a fasz? – Nem tudtam visszafogni magam. 

Teljesen elvesztem. Odaugrottam Dallhoz, rájöttem, ötletem 

sincs mit csinálok. Hozzányomtam az egyik ujjam a 

mellkasához. 

- Tisztázzunk néhány dolgot barátocskám. Először, ne 

hívj fiamnak. Másodszor, nem vagyok sexfüggő. 

Feltűnően Dall nem reagált és mondott semmit. 

Lejjebb Csúsztattam a kezem. Követtem a mellkasának a 

vonalát, éreztem a hasizmait a flaneling alatt. Mielőtt 

elérhettem volna a látható duzzanatot a farmerján, megragadta 

a kezem, szeme összeszűkült. Nem kellet kérdeznem. Tudtam, 

hogy egy csapatban játszunk. 

- Érzed ezt? A forróságot, ami közöttünk van? – 

Kérdeztem. Már láttam a medvéjét és biztos voltam benne, 

hogy ő is látja az én farkasomat, mélyen belélegezni az illatát 

egy lehetséges pának. 

- Szálj ki a fejemből. Bizonyára képzelődöm. – 

Morogta. 

- Rendben. Egy út van rá, hogy kiderítsük. Egy csók. 

- Először a tökeimet akarod, most meg egy csókot? 

Kibaszottul akaratos vagy kölyök. 



- Miért? Megijeszt, hogy valami lehet belőle, vagy 

félsz elengedni a múltat? 

Dall elfordította a fejét. 

- Semmit sem tudsz rólam, kölyök. Nincs jogod 

feltételezéseket gyártani. 

Vettem egy mély levegőt. 

- Igazad van, természetesen.  

Még mindig fogta a kezem, úgyhogy a másikkal kis 

köröket rajzoltam a kezére, át a tetováláson, ami kilátszott az 

ingujjából.  

- Sosem gondoltál arra, hogy csinálj valami 

meggondolatlant, valami értelmetlent? 

Egy perccel később, azt mondta. 

- Rendben. 

Meglepetten ziháltam amint az egyik kezével átfogta a 

derekamat és közelebb rántott. A csupasz bőröm hozzáért a 

szövethez és valamilyen oknál fogva, ezt iszonyat erotikusnak 

találtam. És sexynek. 

- Biztos vagy benne, hogy nem fogod megbánni. – 

Figyelmeztetett. 

- Nem fogom. - Minden olyan gyorsan történt. 

Szédültem egy kicsit, de nem érdekelt. Dell átfogta a 

tarkómat a kezével, bensőséges benyomást keltve. Egy sóvár 

sóhaj hagyta el a szám. Imádtam. Ez a dolog elmondta nekem, 

hogy Dall szeret irányítani, én pedig szeretem megengedni ha 

egy férfi alkalmas rá, hogy levegyen a lábamról. Hasonló 

felismerés futott ár Dall szemein. Azok a csodálatos, hihetetlen 

pupillái sötétebbek lettek. Sokkal intenzívebbek. 

A játék gondtalanul indult, de amit én egy másodpercel 

később tanultam meg, hogy Dallnak igaza van. Amint 



elkezdtük, nem tudtam megállni. Ez szabadesés innen kezdve. 

Mielőtt Dall épp megcsókolt, tudtam hogy az övé vagyok. 

Nem nagyképűen, hanem biztosan. Nekünk alakváltóknak a 

beépített radarunk jelezi, hogy a társunk a közelben van. Az 

enyém jelenleg átkozott hangosan szólt.  

Dall újra rátapasztotta az ajkát az enyémre. Nem volt 

gyengéd vagy édes. Dall harap és a fogait használja. Istenem, 

imádom. A nyelvünk összeért és egybefonódott. A keze 

lecsúszott a derekamról a fenekemre és közelebb szorított. A 

farmerja elölről döfködött, azon tűnődtem érzi-e a 

keménységemet újra és újra a hasának nyomódni. Szükségem 

volt rá, hogy kimondja az igazságot, amit kezdetben nem volt 

hajlandó beismerni. 

Nyelvét bedöfte az ajkaim közé és én kinyitottam, 

hogy elmélyítse a csókot. Mikor már mindketten fájdalmasan 

kifogytunk a levegőből. 

- Meg fogsz ölni, kölyök. – Suttogta. 

- Clement. A barátaimnak csak Clem. – Mondtam. 

- Dall. – Habozott. 

- Tudom, hogy ki vagy. – Vigyorogtam. Felmutattam a 

fejem felett a teliholdra és tudtam, hogy Dall érti a lényeget. 

A telihold nem volt abban a holdfázisban mikor az 

alakváltóknak szükségük van arra, hogy levessék emberi 

bőrüket és kiengedjék a szörnyüket. Ez a párzási időszak, az 

idő mikor a vérfarkasok vadak, garázdák és őrültek lesznek és 

senki sem hibáztatja őket ezért. 

- Nem tudom, mit ajánlasz fel. -  Mondta ridegen. 

Elakart tolni magától, de megragadtam a karját. Nem tudom 

elmondani neki, mert hosszú lenne. Túl hosszú. 



- De tudom. Felnőtt vagyok, Dall. Tudom, hogy mit 

akarok, és az te vagy. 

- Világos, hogy nem. 

Megrándultam, de nem fogom hagyni, hogy ez a 

beképzelt alak bántson engem. 

- Ne. - vettem egy mély levegőt és hagytam, hogy 

kihallatszódjon a hangomból a düh. 

- Nem húzhatsz így fel és nem hagyhatsz itt lógva. 

Gyakran teszel ilyesmit? 

- Nem. Semmit sem tudsz róla. – Vicsorogta. 

- Eleget tudok ahhoz, hogy tudjam eléggé tisztességes 

férfi vagy ahhoz, hogy befejezd azt, amit elkezdtél.  

Dall vett egy mély levegőt és tényleg megfontoltan 

nézett rám, mint aki először lát. 

- Basszameg, de igazad van. 

- Nézd, nem akarlak zsarolni. – Kezdtem. 

- Nem? 

Grimaszoltam, de folytattam. 

- Ha a dolgok nem jól alakulnak, elválunk és sosem 

látjuk egymást újra. Megegyeztünk? 

Dall orrlyukai kitágultak. Ezt beleegyezésnek vettem. 

Most mikor újra közeledtem, Dall nem hátrált el. Úgy kezdett 

el nézni, ahogy egy vadász néz a zsákmányára. A perzselő 

nézéstől borzongás futott végig a gerincemen Megfogtam az 

ingje szélét mire megfeszült. 

- Engedd. – Mondtam. 

Engedte, hogy kigomboljam az ingét. Felfedtem az 

acélos, sima és a kemény munkával edzett izmait. 

Végignéztem az izmos mellkasán, a vékony sötét göndör 

szőrcsíkon a hasizmain, le egészem a farmerjában eltűnő V-ig. 



Összefutott a nyál a számba, és leereszkedtem a térdemre. 

Megcsókoltam a hasizmai kockáit, és egy incselkedőt a nadrág 

alatti erekciójára. A farmer még mindig akadályozza, de én 

nemsokára kiszabadítom a fogságból 

Kuncogott, meleg és őszinte hangon. 

- Nem emlékszem az utolsó alkalomra, mikor valaki 

így nézett rám.  

Mosolyogtam. Dall belefonta az ujjait a hajamba és 

megrántotta. Egy nyögés csúszott ki a torkomból az enyhe 

fájdalomtól. 

- Ne feledd kölyök. Én vagyok itt az egyetlen, aki 

irányít. 

- Csak ezt szeretném. – Suttogtam. Az arcom egy kissé 

égett a beismerésre, de Dall csak vigyorgott. 

- Levele. – Parancsolta Dall. 

Kigomboltam a farmerját. lehúztam a cipzárt és 

lerántottam. Miután már nem volt útban, a farka mereven 

nézett vissza rám – gyönyörű, hosszú és vastag. Nagyobb 

mindegyiknél, amit valaha találkoztam. 

-  Megbántad a döntésed? – Kérdezte Dall. Nem tűnt 

csalódottnak. Inkább szórakoztatta, hogy tudta mit fogok 

válaszolni: 

- Nincs az az isten. – Tértem a lényegre, Csettintettem 

a nyelvemmel az elő váladék már kezdett összegyűlni a 

makkja tetején.  

Felmordult, odatolta magát az ajakaim közé, és én 

beengedtem. Először öklendeztem, nem voltam hozzászokva a 

méretéhez, de várt míg újra megmozdultam. Le és fel 

mozgattam a fejem, szoptam őt és éreztem a pézsma aromáját. 



Leengedtem mélyen a torkomba, és vissza húzódtam, levegőt 

venni, és utána vissza engedtem. 

Nem tartott neki sokáig, hogy morogva keményen 

megrántsa a hajam. Értettem, hogy mit akar. A szívem 

izgatottan vert, kinyitottam a számat. Átadva Dallnak az 

irányítást. Keményen dugta a számat. Könyörtelenül. Az én 

farkam is egyre keményedett. A golyóim újra és újra 

összehúzódtak, a testem reagált az élvezte hangjaira. Dallból 

kitört egy morgás keresztül a téren. Elkezdte kihúzni magát, de 

én makacsul összezártam a számat a farka körül.  

Dall a torkomba engedte élvezetét. Egy cseppet sem 

engedtem ki, utána megnyaltam a számat, kéjesen pillantottam 

rá. 

- Édes kis szád van.  

Elpirultam, de nem tagadom ez hízelgő volt. 

- Ne gondold, hogy már végeztünk. – Mondta Dall. 

- Nem. Míg meg nem keféltél. 

- Mocskos szád van Clem. – nézett Dall mogorván. 

 Ez volt az első alkalom, hogy a nevemen szólított. 

Borzongás futott végig a gerincemen. Mindenemet átjárta az 

izgalom – a feszültség közöttünk, és az erő ahogyan Dall 

lenézett rám, vártam, hogy azt tegyen velem amit akar. 

Istenem, de akartam. 

- Nos? – Kérdeztem. El kezdtem köröket rajzolni a bal 

vádlijára, felfelé egészen a combjáig. Ráfújtam a tagjára, és 

örömmel vettem észre, hogy újra elkezdett keményedni. 

- Mit akarsz hova vigyelek? – Kérdezte. 

- Választhatok? – Kérdeztem meglepetten. 

- Legyél ésszerű. – Emlékeztetett Dall. 



- Mi? – Kérdeztem, sértetten. - Miféle perverznek 

gondolsz te engem? 

- A legrosszabbnak. 

- Köszönöm a bókot. – közöltem boldogan. Nem kellet 

sokat gondolkoznom, mert már tudtam a választ. 

- Csináljuk. 

- Bocsánat? – Nézett Dall riadtan. 

- Basszus. Szeretkezzünk. Ez egy megfelelő hely, nem 

gondolod? Azonkívül, mi alakváltók szeretünk a szabadban 

kefélni. Mi mind primitívek vagyunk.  

Nem tudtam mit várjak. Hogy azt mondja nekem, őrült 

vagyok vagy basszam meg, de helyette kiszélesedett a vigyora. 

- Megkapod, amit akarsz kölyök. 

Az éjszakai levegő simogatta a bőröm, libabőrös 

lettem. Itt fent a Widow Hegyen, egyedül vagyunk. Csak a 

tökök és a csillagok látnak minket. Ez érzéki és sexy érzés. A 

hátam mögött Dall közeledett és mikor megláttam a kezében 

az olajosüveget elvigyorodtam. 

- Minden kész? 

- Négykézlábra kölyök. – A határozott parancsoló 

hangja arra ösztönzött, hogy engedelmeskedjem. Csábítóan 

tekergettem neki a csípőmet. Erre újra elnevette magát. 

Istenem. Dallnak gyakrabban kellene nevetnie, mert ez egy 

iszonyat kedves hang. 

Dall elhelyezkedett mögöttem. Szélesre tártam a 

lábam, széthúztam a farpofáimat, hogy Dall mindent 

láthasson. Játékosan rácsapott a fenekemre, amitől 

fészkelődtem. Ekkor Dall megérintette a farkam. Felnyögtem, 

ahogy az öklét fel és le csúsztatta. Erre majdnem elmentem, de 

elhúzta a kezét 



Csikorgattam a fogaimat a kielégületlenségtől. 

- Viselkedj. – Mondta Dall. 

Megértve a lényeget, türelmesen vártam. Dall a 

bejáratomat ingerelte, mielőtt az egyik olajos ujját betolta. 

Felnyögtem az érzésre. Becsúsztatott egy következőt, körözött 

és ollózott bennem. 

- Kérlek, Dall. – Kérleltem szégyentelenül. 

- Nemsokára. – Ígérte. Egy domináns alakváltóhoz 

képest, Dall egy figyelmes szerető. Mikor készvoltam, Dall 

megmarkolta a csípőmet és becsúsztatta a makkját. 

Nyüszítettem, ahogy óvatosan hatolt át a záróizmokon, mielőtt 

mélyre hatolt volna. Istenem. Iszonyat jó érzés volt. Imádtam 

ahogy a fenékizmaim szorosan körbefonták.  

- Baszdmeg kölyök. Annyira szűk vagy. 

-  Csak neked. – Sikerült kimondanom. 

Egy elégedet morgás tört fel belőle, aztán elkezdett 

mozogni. Dall lökései először lassúak voltak, majd egyre 

gyorsultak. A nyomás bennem egyre erősödött. Hő futott át a 

mellkasomon és a merevedésemen. Dall váltott a 

csípőmozgásán, és mikor már dugattyúként mozgott bennem, 

ziháló lélegzet tört ki belőlem. 

- Dall. Baszdmeg. – ez volt az egyetlen két szó, amit 

kitudtam mondani, mert Dall újra és újra megérintette bennem 

azt az édes pontot, míg már nem éreztem a piszkos földet a 

térdem alatt, a hűvös levegőt a bőrömön, csak azt ahogy Dall 

mozog bennem. Dall átnyúlt a derekamon és a lökései ütemére 

kezdett el simogatni.  

Üvöltve élveztem az ujjaira. Csillagokat és táncoló 

tököket láttam. Nem sokkal hamarabb, minthogy Dall elért a 

csúcsra és belém élvezett. Nem izgultam. Az alakváltók nem 



kaphatnak el semmit. Közelvoltam hogy elveszítsem az 

egyensúlyomat, elernyedtem, de Dall könnyedén kapott el. 

Erős és meleg volt a karja. Néhány perccel később 

meleg ágyneműt éreztem.  

- Összefogom koszolni az ágyadat. – Mondtam. 

- Holnap majd kicserélem az ágyneműt. – Mondta. 

Éreztem mikor elment, és egy vizes ruhával jött vissza. Ahogy 

mindkettőnket megtisztított nagyon intim és bensőséges volt. 

Miután, csatlakozott mellém az ágyba, újra a mellkasához 

húzott, az egyenletes légzésének hangjára aludtam el. 

Mindketten álomtalan álomba zuhantunk, és másnap 

késő délután ébredtünk fel. Dall és én levadásztunk egy 

pulykát, hogy majd később megsütjük. A Hálaadásnapi 

pitesütő versenyt ez az egyben kihagytam. Helyette ő tanította 

meg hogyan kell csinálni, abból a hamupipőke tökből, amit 

előző este akartam ellopni. 

 

 

The End 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

   

    

 

 

 

 

 

 

   

 

 



  

 

  

 

 

 

 

  



 

 


