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ELŐSZÓ

Brúnó a Balatonnál született. Egy kicsi házban lakott a szüleivel. 

A közelben élt az egész családja: Csaba papa és Bori mama, Géza 
pa pa és Gerda mama, Frici nagybácsi és Lili nagynéni.

Brúnó ötéves volt, amikor szüleivel Budapestre költözött, egy szép, 
szí nes társasházba.

Nagycsoportosként tudta meg, hogy kistestvére születik. Elúj s á golta 
a barátainak is, akik sorra elmesélték a saját történetüket. Eb ből a 
könyvből megtudhatjuk, hogyan fogadta a kistestvérét Orsi, Olívia, 
Zsol ti, Kata és Lackó, végül pedig Brúnó és Blanka mesé jét is el  olvas
hatjuk.
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ORSI ÉS KISTESTVÉRE,

ZITA



Brúnó hatéves volt, amikor megtudta, hogy kistestvére 
születik. 
Nagyon megörült a hírnek! 

Nyomban maga elé képzelte 
a kisbabát, és alig várta, hogy 
együtt építsenek tornyot, lab
dázzanak, fogócskázzanak, sé
táljanak.
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Nem szólt ugyan semmit, de anya leolvasta az arcáról a 
gondolatait. Semmihez sem fogható, végtelen szeretettel 
ölelte meg Brúnót.

– Szeretlek. És ha megszületik a kistestvéred, akkor is 
ugyanennyire foglak szeretni. 

Aztán rögtön elkomorult az arca. Vajon a szüleinek rá is jut 
idejük, ha megszületik a kistestvére?
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– Mi lesz a neve?
– Ezen még nem gondolkoztunk – mondta apa. 
– Ha kislány lesz, lehetne Blanka – ábrándozott anya. 
– Ha pedig fiú, akkor talán Marci – tette hozzá apa.

– Fiú lesz, vagy lány? – érdeklő
dött Brúnó.

– Még nem tudjuk – válaszolta 
apa és anya.
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Brúnó elhatározta, hogy megbeszéli a dolgot a barátaival:  
Orsival, Olíviával, Zsoltival, Katával, Lackóval és Benivel.

Brúnó annyira izgatott volt aznap, hogy nem tudott el
aludni. Sokáig figyelte Gedeont, a hörcsögöt, végül kiment, 
és megkérdezte anyáékat: 

– Elmondhatom másoknak is a hírt?
– Persze, elmondhatod – válaszolta apa. 



Orsiék négyen voltak testvérek: Doma, Nóri, Orsi és Zita. 
– Neked is van kistestvéred. Elmeséled, milyen volt, amikor megszüle
tett? – kérte Brúnó. 

– Elmesélhetem – mondta Orsi –, de nem sokra emlékszem, mert Zita 
csak egy évvel kisebb nálam.

Másnap délután Brúnó iz
gatottan szaladt fel a lép
csőn Orsiékhoz, akik épp 
felettük laktak, ráadásul 
Orsival egy csoportba járt 
az óvodában.

– Képzeld, kistestvérem lesz! – újságolta türelmetlenül Brúnó. 
– Tényleg? De jó! – lelkendezett Orsi.
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– Anyukám elmesélte, hogy épp az első születésnapo
mon jött haza a kórházból Zitával. Én pedig azt hittem, 
hogy Zita a születésnapi ajándékom – mondta Orsi, és 
ezen mindketten nagyot nevettek.

– Amikor Zita megszületett, még én is nagyon kicsi voltam 
– fogott bele Orsi. – Olyan, mintha mindig is itt lett volna, 
nem emlékszem, milyen volt azelőtt.
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– Az is nagyon jó, hogy egymás mellett áll az ágyunk, esténként néha 
sokáig beszélgetünk.   

Kisebb korunkban addig lökdöstük a lufikat az ágyunk felett, amíg 
el nem aludtunk. 

– Azóta egyszerre ünnepeljük a születésnapunkat, de Zita tortáján 
mindig eggyel kevesebb gyertya van. Most hatéves vagyok, ő pedig öt. 

Nem is tudnám nélküle elképzelni a világot. A nyusziházzal is mindig 
együtt játszunk.
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