
Andy Griffiths egy tizenhárom 
emeletes lombtoronyházban él 
a barátjával, Terryvel, akivel vicces 
könyveket írnak. Pont olyanokat, 
amilyet most is a kezedben tartasz. 
Andy írja a szöveget, Terry pedig 
a képeket rajzolja. Ha többet is 
szeretnél tudni Andyről, akkor 
olvasd el ezt a könyvet. 
www.andygriffiths.com.au

Terry Denton egy tizenhárom emeletes 
lombtoronyházban él a barátjával, 
Andyvel, akivel vicces könyveket 
írnak. Pont olyanokat, amilyet most 
is a kezedben tartasz. Terry rajzolja 
a képeket, Andy pedig a szöveget írja. 
Ha többet is szeretnél tudni Terryről, 
akkor olvasd el ezt a könyvet. 
www.terrydenton.com
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5.  F EJ E Z ET

A RAJZVERSENY

Leültünk a konyhaasztalhoz, mert általában ott 
szoktunk dolgozni. Illetve, hogy pontos legyek,  
ez volt az a hely, ahol az utóbbi egy évben 
leginkább semmit se csináltunk. 
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De ezt pikk-pakk helyrehozhatjuk. Terrynek 
ugyanis volt pár poénos vázlata a rajzmappájában, 
amikből ki tudtunk indulni. Csak ki kellett 
választanunk a legjobbakat, hozzáírnunk pár sort, 
és csiribi-csiribá, már kész is az új könyvünk. 
Gond letudva. Elvégre profi írók lennénk, vagy 
mi a fene! Hiszen te is láttad a 18. oldalon, hogy 
mennyi könyvet írtunk.

HA ÁTLAPOZTAD VOLNA A 24. OLDALT, AKKOR ITT IS 

MEGMUTATJUK A KÖNYVEINKET.

Az alaposan 

lapos 
macska

A kövérboci…

Csak vicceltem!
Egyszerûen 
kiborító!

Egyszerûen 
marhaság!

Egyszerûenôrültség! Egyszerûen undorító!
Egyszer 

botrányos! A rossz 
KÖNYV

A még 
rosszabb 
KÖNYV

gyszerûen 
Macbeth

Miféle
tompor-
szaurusz?

Ez melyik 

testré
sz?
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– Oké, lássuk, mid van! – mondtam.
Terry kinyitotta a rajzmappáját, és kiterítette az 
asztalon. – Ezt imádni fogod – állította.
Egy ujjról készült rajzot mutatott nekem.

– Ez csak egy ujjról készült rajz – 
bizonytalankodtam.
– Így van – büszkélkedett Terry. – De nem 
akármilyen ujj… Ez az én ujjam.
– De hát ebben mi a poén? – értetlenkedtem. 

ÖN-
UJJ-
KÉP

árnyék ujj
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– Rajzoltam egy közeli képet is az ujjamról, 
amihez készítettem feliratokat is – felelte Terry.

Csendben bámultam.
– Na? – kérdezte Terry szélesen vigyorogva. –  
Mit mondasz? Szöget ütött a fejébe a gondolat. 
Érted? Mármint szó szerint.
– Jaja, vágom – válaszoltam, majd lapozni 
kezdtem, hogy megnézzem a többi képet is,  
de csak ezt láttam…

ÖN-
UJJKÉP

feliratos

éneklô 
bolha

az ujjlakó

a holdbéli
ember

körömhold

Szöget ütött 
a fejébe 
a gondolat.

az ujjherceg

kosz és 
halálos 
bacik

jávor-
szarvas köröm

lerágott része

köröm
hegy-
mászó 
tetû

nem-
sokára
szörnyet
haló 
hegy-
mászó
tetû

Segítség!

K
ÉZ

Pofa be!!
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meg ezt…



55

meg ezt… 
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– Ennyi az egész? – kérdeztem. – Két rajz? Volt egy 
egész éved, és te csak két képet rajzoltál? Ne már, 
Terry! Talán azt várod, hogy én csinálok majd 
mindent? A rajzokat és a történetet is?
– Persze hogy nem – válaszolta Terry. – Hiszen te 
nem is tudsz rajzolni.
– Dehogynem! – vágtam rá. – Rajzolni könnyű. 
Egy jó történet megírásához azonban már komoly 
tehetség kell.
– Ha azt hiszed, rajzolni könnyű, akkor 
versenyezzünk – mondta Terry, felém nyújtva egy 
ceruzát.
– Oké a balhé – fogadtam el a kihívást.


