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örülök a  
találkozásnak!

Előszó
Milyen a tökéletes nap egy tigris számára? Miért nehéz egy 

farkasnak? Szoktak az oroszlánok moziba járni? Nem, én 
sem hallottam még ilyen kérdéseket, de ha tudni szeretnéd a 

válaszokat, akkor épp a MEGFELELŐ könyvet tartod a kezedben.

Igazán szerencsésnek érzem magam, hogy találkozhattam 
tíz NAGY, FÉLELMETES FENEVADDAL, akiknek kivétel nélkül 
éles KARMAIK vannak, és kérdéseket tehettem fel nekik (na 
nem a karmuknak, hanem a fenevadaknak). Amit elmondtak 
nekem, az egyszerre lebilincselő, vicces és MEGLEHETŐSEN 
IJESZTŐ volt.

Ó, már hallom is, amint azt kérdezed: Micsodaaa? Mégis, 
hogy tud beszélni ez az író az állatokkal? És ez bizony jó 
kérdés.

Nos, néhány évvel ezelőtt, amikor vállfákkal, egy rossz 
gofrisütővel és fél pár zoknival bíbelődtem, véletlenül 
alkottam egy gépet, amellyel az állatok hangját szavakká 
tudom alakítani. Feltaláltam az Állati Jó Fordítót!  
És ennek az eszköznek a segítségével a Föld bármely 
teremtményével szót tudok érteni. Praktikus masina!
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GRRRRRR
Grrr Graahh!

…bár én inkább 
felfalnálak!

Nézzük csak,  
mit jelentenek 

ezek a hörgések…

Ez a könyv tíz figyelemre méltó állattal készített 
interjúmat tartalmazza. Mindent elmesélnek 
magukról, amit érdemes tudni, és remélem, néhány 
meglepő tényre is fény derül. És ha nem lennél 
elégedett a válaszokkal, nos, akkor vitatkozz csak 
a tigrissel!



Interjú a   

bengáli tigrissel
Az első vendégemet szerintem mindenki ismeri. Nagy, 

csíkos, félelmetes, és egyenesen India esőerdeiből 
és füves pusztáiról jött el hozzám, hogy válaszoljon 

a kérdéseimre. REMEGEK AZ IZGALOMTÓL, hogy 
bemutathatom neked a… BENGÁLI TIGRIST!

Kérdés: Üdv! Nos, kezdjük is azzal, hogy miért vannak csíkjaid?
Válasz: Próbáltam a pöttyöket is, de nem illenek hozzám. 
Haha! Szóval igen, azért vannak csíkjaim, hogy könnyebben 
elrejtőzhessek a magas fűben. Mit gondolsz, másképp mégis 
hogyan ütnék rajta a zsákmányon?

K: Élvezed a vadászatot?
V: Hogy élvezem-e? IMÁDOM! Mármint, ha  
el is kapok valamit. Azt UTÁLOM, amikor elszelel  
az ebédem. Amikor kicsúszik a karmaim közül…

K: Mi a kedvenc fogásod?
V: Hmm… jó kérdés. A szarvas ízletes, de nem 
vetem meg a szaftos vaddisznót sem.  
A finom, fiatal bivalyhús pedig  

a kölyköknek is igazi csemege.
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K: Mondanál néhány tuti tigristippet a vadászathoz?
V: Persze! Először is, osonj lassan és csendesen. Maradj észrevétlen,  
ha lehet, támadj magas fűből. Lapulj le, és hátulról közelítsd meg  
a kiszemelt prédát. Ha elég közel lopakodtál, kapcsolj turbó fokozatra. 
Végül ragadd meg a karmaiddal, és harapd meg a nyakát. Nekem bevált.   

K: Szó esett kölykökről. Te vagy a mamájuk?  
V: Hát, nem is a sofőrük! Igen, három kölyköm van, nagyjából négy 
hónaposak, és már elég nagyok. És MINDIG éhesek.  

K: Viszed magaddal őket is vadászni?
V: Még nem, de lassan eljön az idő. Egyelőre még csak a játék érdekli 
őket. A szájuk, az már jár folyamatosan, de vajon be tudnák cserkészni 
a zsákmányt? ALIGHA. 

K: Most hol vannak?
V: Hátul, a sziklák között, a titkos odúnkban, ahol biztonságban  
vannak. Születésükkor aprócska, védtelen kis lények.
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