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Felix szemszögéből
(kérem olvasóimat, hogy ehhez képzeljék el Felix hangját)
Kukorékol a kakasunk. Erre kelek. Kitörlöm az álmot a szememből, majd felöltözök. Mire leérek
a konyhába, a reggeli már ott vár az asztalon. Palacsinta egy kis juharsziruppal. A juharszirupot a
nővérem, Felicity készítette tegnap az erdőben. La Pierre séf receptje szerint. Miután
megreggeliztem, kimegyek az istállóba. Ott először megfejem a teheneket, figyelek, hogy
mindegyikükből kifejjem az utolsó csepp tejet is. (A múlt héten annyira siettem a szállodába, hogy
az egyiket kifelejtettem és szegénynek begyulladt a tőgye.) Amikor ezzel is készen vagyok,
kitakarítom az istállót. A csirkeetetést ma „kivételesen” Cecily vállalta el helyettem. Mindjárt 7 óra.
7:15- kor kezdődik a műszakom a Fehér Homokban. Sietve fölfutok a szobámba, hogy átöltözzem,
de a lépcsőn beleütközök Eliza nénibe, aki, miközben elviharzok mellette, megkérdezi, hogy hová
ilyen sietősen, fiatalember? 5 perc alatt átöltözöm és irány a Fehér Homok!

Cecily szemszögéből
Kora hajnal van. Lábujjhegyen kiszállok az ágyból, és halkan kisettenkedek a házból. Egyenesen
az istállóba megyek, Fickó is elkísér. Ott répával kínálom a lovakat. Ez csak egy kis plusz csemege
nekik, mielőtt reggel rendesen megabrakolom őket. Kicsit még dédelgetem a vemhes kancát, aztán
visszalopózom a házba. Kicsit még visszafekszek. Elalvás előtt még „álmodom”; a lovakról, a
tanyánkról, Fickóról, és arról, hogy milyen jó itt élni. Szeretném, ha szakítanánk a
hagyományokkal, és az enyém lehetne a tanya. Bárcsak!!!

Janet szemszögéből
Kora reggel van. Felöltözök, halkan szólok Alecnek, hogy lemegyek megcsinálni a reggelit. De
Alec már nincs az ágyban. Több mint valószínű, hogy már régen kiment az istállóba, vagy esetleg
ott is töltötte az éjszakát. Mindegy. Az én dolgom az, hogy reggelivel várjam a gyerekeket, amikor
felébrednek. A mai reggeli palacsinta lesz Felicity juharszirupjával. Amikor elkészülök, szépen
megterítem az asztalt és várok. Nem kell sokat várnom. Cecily épp hogy bekap egy palacsintát és
már megy is ki a lovakhoz. Édes kislány! Annyira más, mint Felicity! Felicity soha nem vállalta
volna el Felix helyett mondjuk a csirkeetetést. Persze Cecily nagyon szereti a gazdaságot. Jobban,
mint Felix. És a munkáját is jobban végzi. Hát igen, Cecilynek soha nem kell semmit se kétszer
mondani. Én nem bánnám, ha szakítanánk a hagyományokkal és Cecilyre hagynánk a farmot. De ez
Alec döntéskörébe tartozik. Na, végre Felix is megérkezik. Ő is bekap 2-3 palacsintát, elköszön,
aztán elkerékpározik a Fehér Homokba. Igen, Felix sokat dolgozik. De most már legalább nem a
pénz hajtja. Tényleg szereti a szállodát. Pár perccel később megjelenik Eliza néni Daniellel. Ezek
után már csak Felicity maradt még fenn. Biztos cicomázza magát. Szerinte egy eladólánynak
mindig csinosnak kell lenni, hogy belopózza magát a vevők szívébe. Ez Felicity! Végre megjelenik
teljes díszben. Ő is elegánsan megeszik egy darab palacsintát, aztán elindul a boltba. Végre
hármasban maradunk Eliza nénivel és Daniellel. De megjön Alec is. Hozzálátunk a reggelinkhez.

Alec szemszögéből
Hajnal van. Fölkelek és gyorsan kimegyek az istállóba. Az egyik kancánk vemhes. Most már
bármelyik pillanatban megkezdődhet a szülés. Folyamatosan figyelni kell. De akkor ki végzi el a
többi munkát? Felix egész nap a szállodában van, Felicity pedig a boltban dolgozik. Ah, tudom már!

Cecily majd figyel rá. Biztos vagyok benne, hogy jó „második anyja” lesz a kiscsikónak. Bemegyek
a házba, szólok Cecilynek, hogyha iskolakezdésig nem kezdődik meg az ellés, akkor ma hiányzik
az iskolából. Huh, megéheztem. Janet biztos finom reggelit készített.

Felicity szemszögéből
Amikor fölkelek, a nap besüt az ablakomon. Leülök a fésülködőasztalomhoz és a napfényben
fürödve elkezdem fésülni a hajam. Állítólag ez jót tesz neki. Hajápolás után felöltözök. Egy
boltosnak mindig csinosnak kell lenni, hogy eladhassa a terméket. És ki tudja, néhanapján Gus is
betéved a boltba. Sose tudni, melyik nap toppan be. Most lemegyek reggelizni és indulok is. Lehet,
hogy a világítótorony felé levágom az utat

