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 Drifter még egy pillanatig bámulta a sakkszínkockákba rendeződött madarakat, de azután a 

tekintete a platánfákra tévedt és megpillantotta a sötét ruhás férfit. Aki más sötét ruhás és izmos 

alakokkal titokban surrant tovább. Mintha hurcoltak volna valakiket. Drifter, mivel mindig is nagyon 

kíváncsi volt, utánuk gördült a gördeszkájával. Ez egyáltalán nem volt veszélytelen. Mikor megálltak 

a fekete ruhás alakok, Drifter megbújt egy száradt levelű bokor mögött és figyelt. A fekete ruhás 

alakok mintha valami varázsigét mormoltak volna el. Ekkor a liget legnagyobb platánfájának egy 

széles repedésében sejtelmes fény derengett. Az ismeretlen pacákok egymásután bemásztak a 

repedésen, magukkal hurcolva a három foglyot. Drifter kíváncsisága még inkább felcsigázódott, és 

négykézláb bekúszott az alakok után. Amikor átkúszott egy teljesen más világban találta magát. 

Ekkor hirtelen észrevette a három rémült foglyot tanácstalanul várakozni egy oszlophoz kötözve. 

Drifter, miközben elrejtette gördeszkáját, úgy döntött, hogy amíg tiszta a levegő, odalopakodik 

hozzájuk és segít nekik. Odaérve rájött, hogy a foglyokat már ismeri a platánfás ligetből, azaz Almát, 

Danit és Annát. A kötelek kibogozása nehéznek bizonyult.  

Drifter felkiáltott: „– Hogyan tudnám kisakkozni ezeket a bogokat?”  

Alma megszólalt: „– Gyorsan, a zsebemből vedd ki a két sakkbábút és illeszd össze a talpaikat!”  

Drifter gyorsan kivette Alma kabátzsebéből a két sakkbábút és összeillesztette őket. Egyszer csak 

a ligetben korábban sakkszínkockákba rendeződött varjúk és sirályok berepültek a Drifter számára 

eddig ismeretlen világba, és széjjel csipegették a köteleket. A gyerekek kiszabadulva 

visszaszaladtak a platánfa réséhez, de mögöttük felharsant egy síp és a sötét fekete alakok ott 

rohantak a nyomukban. A sötét ruhás férfi felordított:  

„– Kapjátok el őket! Hozzátok ide a sakkbábúkat!”  

Miközben a résbe beugrottak volna elkapta Anna nadrágja szélét Bob, az egyik sötét ruhás férfi. A 

madarak újra fekete-fehér sorrendbe rendeződtek, mire a sötét fekete ruhás alakok rémülten 

kiáltozva rohantak el:  

„– Fekete-fehér varázslat! Nem, nem, csak fekete, nem fekete-fehér varázslat!”  

Drifter közben felkapta a gördeszkáját és a gyerekek sietve átbújtak a résen, azt követően pedig a 

rés nyomtalanul eltűnt. Kifáradtan, de boldogan tértek vissza a térre, Szent László szobrához, 

Drifter, Alma, Dani és Anna. 

 


