A nagy találkozás
Decemberben egy nap tanítás után átsétáltam a könyvtárba
azzal a szándékkal, hogy kiveszek egy könyvet olvasni. Ez a könyv
a negyedik osztályosok kötelező olvasmánya, a Tündérlala. Amikor
megérkeztem megkérdeztem a könyvtáros nénit arról, hogy bent
van-e a könyv. Erre Ő „nem”-et válaszolt. Én elkeseredtem, de egy
másik néni azt tanácsolta nézzek azért szét. Egyszer belefutottam
egy sárkányos borítójú könyvbe. Ez felkeltette az érdeklődésemet,
mert én szeretem a lovagokat és a sárkányokat. Elolvastam a címét.
Az állt rajta: A Sárkányszem. Vettem a bátorságot és kihoztam a
könyvtárból. Este elkezdtem olvasni. Tökéletesen kezdődött.
Akcióval. Mikor az első fejezethez értem megtudtam, hogy ez a
történet két gyerekről szól. Az egyik Beatrice, a másik Daniel. Egy
különös ember segítette őket, ő volt Dr. Drake. A könyv eleje
teljesen rejtélyes volt, amíg minden ki nem derült. Például ki kivel van. Ki a jó és ki a rossz.
A másodi fejezet izgalmasabb volt. Sok titok és cselszövés. Volt benne rosszalkodás és jó
tevés. Végül minden kitisztult. A harmadik fejezet a tanulásról szólt. Dr. Drake elkezdett a
sárkányokról beszélni. Elmentek egy birtokra és ott tanultak. A negyedik fejezet a
sárkányokról szólt. Ellátogattak hőseink a Szt. Leonard erdőbe. Ekkor Beatrice és Daniel
megismerte Madeomisell Gamit. Ő volt Dr. Drake házvezetőnője. A Szt. Leonard erdőben
összefutottak Emerivel is, aki ugyancsak Dr. Drake tanonca volt. Az ötödik fejezet
felcsigázott. Daniel bajba került. Egy sárkány meg hipnotizálta. Ez a sárkány a kis Pörzs volt,
akit még aznap vitt Emeri a kastélyhoz. A hipnózis után Daniel matematika feladatokat
kapott, hogy kitisztuljon a feje. Mikor kész lett a matekkal behozta a tananyagot és Beatrice
bemutatta az új diákokat Danielnek. Az egyik gyerek Darki a másik pedig Alicia. Ezek után
még újabb és újabb kalandok vártak rájuk, amelyek csak fokozták a könyv olvasás élményét.
Sajnos már túl sokat mondtam. Ezért zárom soraimat. De ha érdekel a történet tudd
meg mi a folytatás és olvasd el a könyvet. Amikor becsuktam észrevettem, hogy csak négy
délután kellett a kiolvasásához és van egy második rész is.
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