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UÁ
ÁÁÁÁÁÁ!

Egy kukkot 
sem értek. 

Mi a hézag?
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Mindenki veszekszik  
olykor-olykor

Hol késik  
a pizzám?

KUSS!!!

Az enyém!

Elég  
volt!

Gyere már, 
 indulnunk kell!

Oááá,  
oááá!!!

Gyertek már 
enni !!!

Add  
vissza!

Nem!

Ajjaj!

NEM!!!

BU

MM

VA

U-VAU!

VA
U-VAU!

A legjobb családban is előfordulnak vi-
ták és veszekedések. A felnőttek, a gye-
rekek, sőt még az állatok is összekapnak 
néha. Azért, mert nem értenek egyet, 
vagy mert mást szeretnének. Megsér-
tődnek, morognak, kiabálnak egymás-
sal. A perpatvarok egy része hamar 
véget ér, más részük sokáig elhúzódik. 
A kisgyerekek olyasmiken civakodnak, 
hogy kinek mennyi gumimaci jut, vagy 
hogy ki üljön a hintába. A felnőttek 
többnyire pénzen szólalkoznak össze, 
vagy azon, hogy kinek van igaza. És az 
állatok? Ők az ennivalón huzakodnak, 
no meg azon, hogy ki a főnök.

KUKURIKÚ!
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Ide vele!

Én voltam  
itt eló́bb! 

Szállj ki,  
én jövök!

Bocsánat,  
kicsúszott  

a kezembó́l!

Anya, miért  
kellett ELENGED- 

NED a lufit?!

Az idegeim- 
re megy!

KOMISZ 
KÖLYÖK!

Tütú́ú́…

Menj 
innen!

Hé!

VA

U-VAU!

VA
U-VAU!

CSÖRR

HUSS

FUTÁR

PIZZA-
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Miért vitatkozunk és veszekedünk?
Mindennap rengeteg dolog történik veled. Sok időt töltesz más emberekkel, és előfordul, 
hogy közben valami olyat teszel, ami nem tetszik valakinek. Vagy valaki mond valamit, 
amivel nem értesz egyet. Ilyenkor szó szót követ, és ha egyik fél sem enged, vitába ke-
veredtek. Szeretnéd, ha igazat adnának neked, te győznél, te dönthetnél. A vitának és 
a veszekedésnek sokféle oka lehet: mindenki más és más dolgon kapja fel a vizet, attól 
függően, kinek mi a fontos.függően, kinek mi a fontos.

    Bogi és Fanni kapott egy új labdát a na-
gyitól. De klasszul pattog! „Enyém 

a labda, mert én vagyok az ügye-
sebb!” – kiabálja Fanni. „De 

én vagyok a nagyobb” – vág 
vissza Bogi. Civakodnak, 

mert mindkét lány azt 
akarja, hogy egyedül csak 
az övé legyen a labda.

Ajjaj, a szederbokorban 
landolt a frizbi! „Te dobtad be, 

szedd ki te!” – parancsolja Misi. 
„De rajtad hosszúnadrág van, 
és nem szurkál úgy össze a bo-

kor” – tiltakozik Zita. Mindketten 
úgy gondolják, nekik van igazuk, 

és ordibálni kezdenek egymással.

az övé legyen a labda.

Te dedós!

Te béna!

Te kis taknyos!

Tökfej!

Lusta disznó!

Agyalágyult!

Gyáva kukac!

Hülye liba!

Te…, te…

OD_9783551250759_Streitbuch_Inh_HU.indd   4OD_9783551250759_Streitbuch_Inh_HU.indd   4 2022. 09. 16.   9:152022. 09. 16.   9:15



Dani és Julcsi gumi-
macikban fogadott 
egymással, hogy ki 
a gyorsabb. „Csal-
tál! – állítja Julcsi. 
– Előbb rajtoltál.” 
Dani ezt nem így 
gondolja: „Dehogyis, 

csak lassabb vagy.” 
De Julcsi nem akarja 

odaadni a gumimaci-
kat. Mindketten úgy vélik, 

a másiknak nincs igaza, ezért 
veszekedni kezdenek.

Manka és Ákos robotosat játszik. Minden-
áron Manka akar lenni a tudós. „Majd 

mindig megmondom neked, mit csi-
nálj” – magyarázza. „Nem igaz -

ság! Ma én vagyok a soros!” – fa-
kad ki Ákos. Mindkét gyerek azt 

szeretné, ha az ő kezében lenne 
az irányítás. Hosszasan huza-

kodnak azon, ki legyen a főnök.

Katinak focimeccse volt. Apa rászól: 
„Trambulinozás előtt zuhanyozz le!” 
„Á, a trambulin úgyis koszos” – vi-
tatkozik Kati. Nem egyezik a véle-
ményük, és emiatt hajba kapnak.

tatkozik Kati. Nem egyezik a véle-tatkozik Kati. Nem egyezik a véle-tatkozik Kati. Nem egyezik a véle-
ményük, és emiatt hajba kapnak.

Dedós, aki mondja!

Dedós vagy!
Hígagyú!

Utálatos vagy!

    Te
  vagy

az!

Csaló!

Hazudós!

Gyagya!

Szájhó́s!
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Sandra Grimm Észak-Németországban él a családjával együtt, és már évek óta gyerekkönyveket ír. 
Ha a meséiben összevesznek a szereplők, tart egy kiadós kávészünetet. Azalatt általában lenyugodnak 
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Lena Ellermann 1982-ben született, Berlinben. A Művészeti Egyetemen festőművészetet tanult, 
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SZENT 
A BÉKE!

IGEN, DE JÓ!
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