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Amikor már azt hitted, biztonságban
visszalopakodhatsz a könyvespolcodhoz…

rád vigyorognak a világ legrémisztőbb gyerekei!

Mert itt jön tíz vadonatúj mese a világ legesleg-
kiállhatatlanabb gyerekeiről. Kérkedő Kelemen

annyira beképzelt, hogy végül felrobban
a feje, Kriszti pedig teljesen kiborítja a szüleit

az állandó hisztijeivel. Aztán ott van
Kungfu Kinga, aki mindenkit leteper, és Hiú Hugó,

aki annyira tökéletesnek hiszi magát, hogy a saját
tükörképét csókolgatja az iskolai vécében...

Tedd le a könyvet, és fuss, 
amíg nem késő!



Kérkedô 
KELEMENA horrorisztikus

HÁRMAS IKREK
15. o.

Hiszti
KRISZTI 43. o.

Vicces
VINCE 121. o.

Grimasz
GILDA 93. o.

TARTALOM

H
K

Grimas

69. o.
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Kungfu 
KINGA

255. o.

Hiú 
HUGÓ

167. o.

Pipere
PANKA

145. o.

Darázs
DEZSÔ

225. o.

Basás
BÖSKE

187. o.
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Hiszti
KRISZTI

ÜVÖLTŐ FEJ

KIGUVADT 

SZEMGOLYÓK

TOPORZÉKOLÓ 
LÁBAK
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4444

HISZTIZNI A PELENKÁSOK szoktak. Ha nem kapják 

meg, amit akarnak, visítani és bömbölni kezdenek. 

A hisztit azonban idővel kinövik a gyerekek.

De ez a kislány nem.

Hiszti
KRISZTI
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HISZTI KRISZTI 

Kriszti minden áldott nap

többször is hisztizett. És ez így 

ment már csecsemő kora óta. Ak-

koriban bármi től sírva fakadt, 

és kiverte a hisztit: ha elvették 

a cumiját, ha a babakocsija döccent

egyet, vagy ha kevésnek bizonyult a 

tejci. Kriszti baba időnként amiatt is ki-

vágta a hisztit, mert egy ideje már nem hisztizett.
Totyogó korában Kriszti hangosabban tudott visítani

és bömbölni, mint egy egész stadionnyi gyerek.

Igazából annyira hangosan, hogy amikor visított 

és bömbölt, a felnőttek mindig beadták a 

derekukat. És minden egyes alkalom, 

amikor a felnőttek engedtek neki, 

újabb bizonyíték volt Kriszti 

számára, hogy

azt, amire vágyik.

hisztivel

el tudja 

érni

WWC3_001_288_beliv_220419.indd   45WWC3_001_288_beliv_220419.indd   45 2022. 04. 22.   12:482022. 04. 22.   12:48



A VILÁG LEGROSSZABB GYEREKEI 3.

Történetünk kezdetekor Kriszti már tizenegy éves 

volt, és naponta több száz hisztit rendezett. A hiszti-

rohamai pedig annyira elviselhetetlenek lettek, hogy 

Kriszti bármit akart, végül mindig mindent sikerült 

elérnie.

– Mi lesz a desszert? – követelőzött vacsora után, 

minden este.

Anya és apa aggodalmasan összenéztek. Tudták, mi 

vár rájuk.

– Drága angyalom, arra gondoltam – fogott bele anya –, 

hogy mivel tegnap fagyi volt, és tegnapelőtt meg 

azelőtt és azelőtt is…

– Igazából, amióta csak az eszemet tudom, gyönyörű-

séges tündérkém, minden este fagyi  volt – kotyo-

gott közbe apa.

– …szóval ma este esetleg 

ehetnénk – kacsintott  
a lányára anya

  – egy kis 

gyümölcsöt.
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HISZTI KRISZTI 

A kislány rájuk meredt.

A szeme dühösen megvillant. 

Elsőként az alsó ajka kez-

dett remegni, majd a felső is. 

Aztán olyan lett az arca, mint egy 

felbőszült bébicékla.

Végül égnek állt minden 

szál haja. 

– GYÜMÖLCSÖT?!!!

– GYÜMÖLCSÖT?!!!

– GYÜMÖLCSÖT?

– GYÜMÖLCSÖT?

– GYÜMÖLCSÖT?!!
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A VILÁG LEGROSSZABB GYEREKEI 3.

48

Majd nagy levegőt vett, és sikítani kezdett…

…de olyan borzalmasan, hogy az

emberek szemüvegei megrepedtek…

                              szétrobbantak a dinnyék…

a madarak holtan zuhantak le a fákról…

a tányérok lerepültek a polcokról, 

és apró darabokra törtek…

a buszok megcsúsztak az úton…

kerítések dőltek össze…

–  Á Á Á Á Á Á Á !

PUKK!
RECCS!

S Z K R í í C S!

BUMM!

DURRR!

R EC CS !

PAFF!

WWC3_001_288_beliv_220419.indd   48WWC3_001_288_beliv_220419.indd   48 2022. 04. 22.   12:482022. 04. 22.   12:48



A VILÁG LEGROSSZABB GYEREKEI 3.

48

Majd nagy levegőt vett, és sikítani kezdett…

…de olyan borzalmasan, hogy az

emberek szemüvegei megrepedtek…

                              szétrobbantak a dinnyék…

a madarak holtan zuhantak le a fákról…

a tányérok lerepültek a polcokról, 

és apró darabokra törtek…

a buszok megcsúsztak az úton…

kerítések dőltek össze…

–  Á Á Á Á Á Á Á !

PUKK!
RECCS!

S Z K R í í C S!

BUMM!

DURRR!

R EC CS !

PAFF!

WWC3_001_288_beliv_220419.indd   48WWC3_001_288_beliv_220419.indd   48 2022. 04. 22.   12:482022. 04. 22.   12:48

HISZTI KRISZTI 

a fülzsír megolvadt, és

kifröccsent az emberek füléből…

a macskáknak kihullott a szőre…

lángra lobbantak a könyvek…

katedrálisok omlottak össze…

– NEEE! – sikoltoztak a szülei kétségbeesetten, mi-

közben a fülükbe dugták az ujjukat, hogy ne hallják az 

elviselhetetlen szirénázást.

– ÁÁÁÁÁÁÁÁ! UTÁLOM A GYÜMÖLCSÖT!!!
– bömbölte Kriszti.

– KÉRLEK, DRÁGA ANGYALOM! – könyörgött

anya, túlharsogva az éktelen lármát.

De a lányt semmi sem állíthatta meg.

– Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á! 

FRÖCCS!

M I A Ú Ú !

HUSS
!

RECCS!

BAMM!

!
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