
Bodza hármunk közül a 
legvakmerőbb, ő a sa-
ját bőrén tanulta meg, 
hogy mennyire veszé-
lyes fejest ugrani a 
mélységbe egy lendü-
letes fogócska közben. 
Ma már jóval óvato-
sabb, és mindig megáll 
a kanapé szélén, mert 
sosem tudni, mekkora 
mélység vár odalenn.

Meséltem édesanyánkról, aki az állatbemutatós patkánytársulat 
tagja, és mi is kiváló akrobatikus képességeket örököltünk tőle. 
Ennek mindig nagy hasznát vesszük, amikor ismeretlen ma-
gasságokban kell közlekednünk.

Egy ősi patkánybölcsesség szerint: bárhonnan 
is indulsz, ha bízol a képességeidben, eléred a 
célodat. Ebben sok az igazság, mert köztu-
dottan rövidlátók vagyunk, ezért soha nem tud-
hatjuk, hogy éppen milyen magasból indulunk. 
A nagy mélység végzetes is lehet, ezért minden 
más képességünket fejlesztenünk kell, hogy 
eljuthassunk oda, ahová szeretnénk. Ide tartozik 
a terepviszonyok pontos memorizálása, az 
ugrás, egyensúlyozás és mászás tökéletesítése, 
de még a különféle szagforrások felismerése és 
a légáramlatok számításba vétele is.

KÖKÖRCSIN TÁVMUNKÁBAN

Sziasztok, itt vagyok megint!

Ha használhatok létrát,
a magasság nem számít.

Bodza megtanulta, hogy veszélyes leugrani
ismeretlen magasságokból 

Sosem tudhatjuk, milyen magasan vagyunk



Figyeld meg!
A farkunk első ránézésre csupasznak 
tűnik, ám közelebbről látszik, hogy 
rövid szőrszálak borítják. Kíváncsiak 
vagytok, hogy mire is jó nekünk ez a 
fura toldalék? Például fogócska 
közben jól jön, ha hirtelen irányt kell 
váltani: oldalra lendítjük, és az egész 
testünk vele fordul. Nagyszerűen 
használható egyensúlyozásra, ha 
keskeny hágcsókon vagy kifeszített 
köteleken kelünk át, és még a kapasz-
kodásban is segít.

Tudod-e?
Mi, vándorpatkányok a szárazföldön 
élünk, mégis a tengeren keresztül sike-
rült meghódítanunk szinte az egész 
világot. Való igaz, hogy úszásban is jók 
vagyunk, de inkább tengerjáró hajókon 
utazva tettünk meg hatalmas távolsá-
gokat, mivel igazából ki nem állhatjuk a 
vizet. Ezért is lépünk le olyan gyorsan, 
amikor a tengervíz szivárogni kezd a 
hajó oldalán át, bármennyire is szere-
tünk fogócskázni a hajókötélpályákon.

Benéz a nap az ablakon,
és ti még ébren vagytok?

Bodza a legakrobatikusabb hármunk közül

Bodzának és Málnának egy rugóra jár a farkuk


	Page 1
	Page 2

