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SUOMI

Tärkeää tietoa

Lue huolellisesti.

Säästä mahdollista myöhempää tarvetta 

varten.

VAROITUS

Huonekalun kaatuminen voi aiheut-

taa vakavia tai kuolemaan johtavia 

vammoja.

Kaatumisen estämiseksi huonekalu 

tulee kiinnittää pysyvästi seinään.

Pakkaus ei sisällä seinään kiinnitämistä 

varten tarvittavia ruuveja ja tulppia, 

koska erilaisia seinämateriaaleja varten 

tarvitaan erilaiset kiinnikkeet. Valitse kiin-

nikkeet kotisi seinämateriaalin mukaan. 

Apua oikeanlaisten kiinnikkeiden valin-

taan voit kysyä rautakaupasta.

SVENSKA

Viktig information

Läs noga

Spara informationen för framtida bruk

VARNING

Allvarliga eller livsfarliga klämska-

dor kan ske om möbler tippar över.

För att förhindra att den här möbeln 

tippar måste den fästas permanent 

vid väggen.

Fästbeslag för väggen medföljer inte 

eftersom olika väggmaterial kräver olika 

typer av fästbeslag. Använd ett fästbe-

slag som passar för väggarna hemma 

hos dig. För råd om lämpliga fästbeslag, 

kontakta din fackhandlare.

ČESKY

Důležitá informace

Čtěte pečlivě.

Uschovejte pro pozdější popužití.

VAROVÁNÍ

Pokud se nábytek převhrhne, může 

dojít k velmi vážným nebo dokonce 

fatálním poraněním. Abyste převr-

žení nábytku zabránili, musíte ho 

natrvalo připevnit ke stěně.

Upevňovací materiál není součástí balení, 

protože se liší v závislosti na materiálu 

stěny. Používejte tedy takový upevňovací 

materiál, který je vhodný na stěny u vás 

doma. Pokud se potřebujete poradit, 

obraťte se na místního odborníka.

ESPAÑOL

Información importante

Leer detenidamente.

Guarda esta información para consultarla 

en el futuro.

ADVERTENCIA

Pueden producirse lesiones graves 

o fatales si vuelca un mueble. Para 

evitar que vuelque este mueble, 

debe fijarse permanentemente a la 

pared.

No se incluyen los dispositivos de fijación, 

dado que los diversos materiales de 

pared requieren diferentes tipos de 

herrajes de fijación. Usa herrajes adecua-

dos para el material de las paredes de tu 

casa. Para saber cuáles son los herrajes 

adecuados, pide consejo en tu ferretería 

habitual.

ITALIANO

Informazioni importanti.

Leggi attentamente.

Conserva queste informazioni per ulteriori 

consultazioni.

AVVERTENZA

Se il mobile si ribalta può causare 

lesioni da compressione serie o 

fatali. Per prevenire il rischio che il 

mobile si ribalti, quest’ultimo deve 

essere fissato permanentemente 

alla parete.

 
Gli accessori per il fissaggio alla parete 

non sono inclusi perché pareti di materiali 

diversi ric
hiedono tipi diversi di accessori 

di fissaggio. Usa sistemi di fissaggio adat-

ti alle pareti della tua casa. Per maggiori 

dettagli, rivolgiti a un rivenditore specia-

lizzato.

MAGYAR

Fontos információ

Kérjük, olvasd el alaposan, és őrizd meg 

ezt a papírt!

FIGYELEM!

A bútor felborulása súlyos, vagy 

akár végzetes balesetet okozhat. 

Ahhoz, hogy ezt megakadályozd, 

a bútort megfelelően a falhoz kell 

rögzíteni.

A rögzítéshez szükséges kellékek nin-

csenek a csomagban, mivel a különböző 

típusú falakhoz különböző rögzítő eszkö-

zökre van szükség. Mindig a fal típusának 

megfelelő szerelvényeket használj! A 

megfelelő rögzítők kiválasztásához fordulj 

segítségért a szaküzletek munkatársaihoz!

Vasárnap este van. A feleségemmel éppen túlvagyunk egy veszekedésen. Nincs ked‑
vünk beszélgetni. A nappaliban ülünk, és a tévét nézzük, szótlanul. Kint zuhog az 
eső, sötét van. Egyáltalán nem érdekel a műsor, de most mégis jobban esik a té‑

vét nézni, mint a feleségemmel beszélgetni.
Délelőtt elmentünk az Ikeába. Vásárlás előtt az áruház éttermében svéd húsgombócot 

és krumplipürét ettünk. A feleségemnek ízlett, nekem nem. Szerintem olyan, mintha fű‑
részport ennék. Szerinte ennyi pénzért megéri. Ebéd után az év végi bónuszomból meg‑
vettük a katalógus hetvennegyedik és hetvenötödik oldalát, és közben egyfolytában vesze‑
kedtünk. Csupa olyasmin, amin minden házaspár, aki az Ikeába jár vásárolni ; pirosat vá‑
lasszunk vagy fekete színűt, befér a szobába vagy nem fér be, mért nem mérted le, te fo‑
god összerakni, rakja össze a faszom, szükségünk van‑e rá egyáltalán vagy nincs, nem fér 
be a kocsiba, de befér.

Délután ötkor értünk haza. Már sötét volt. Nekiláttam összerakni a bútorokat, de csak 
két fotelig jutottam. A többi összeszerelése túl bonyolult volt, vagy hiányoztak hozzá a csa‑
varok, vagy nem értettem a rajzot, vagy nem volt hozzá szerszámom.

Amíg a bútorokat próbáltam összeszerelni, a feleségem végig ott állt mögöttem, és ma‑
gyarázott ; hogyan kezdjek hozzá a szereléshez, mit hova csavarjak, mikor leszek már ké‑
szen, miért ezt vettük meg, miért nem egy másik bútort, már nem 
tetszik a színe, nehogy megkarcoljam a borítást.

Aztán felhívta az anyját, és ugyanezt neki is elmond‑
ta. Végül kitalálta, hogy megkéri az apját, jöjjön át, 
és szerelje össze a bútorokat ő, mert én kép‑
telen vagyok rá. Szerencsére az öreg már 
ivott, és nem mert autóba ülni. Persze 
az is lehet, hogy ő is a tévét bámulta, 
és nem volt kedve felkelni a heverő‑
ről, ahol állandóan feküdt.

Most a feleségemmel a frissen 
összeszerelt fotelekben ülünk. 
Körülöttünk a  nappaliban be‑
csomagolt vagy félig összerakott 
bútorok hevernek.

K Ö T T E R  T A M Á S

Ikea, vasárnap
„A Valódi világban mindenki ronda.”

(Raffael Bouzig)

n o v e l l a
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SUOMI

Tärkeää tietoa

Lue huolellisesti.

Säästä mahdollista myöhempää tarvetta 

varten.

VAROITUS

Huonekalun kaatuminen voi aiheut-

taa vakavia tai kuolemaan johtavia 

vammoja.

Kaatumisen estämiseksi huonekalu 

tulee kiinnittää pysyvästi seinään.

Pakkaus ei sisällä seinään kiinnitämistä 

varten tarvittavia ruuveja ja tulppia, 

koska erilaisia seinämateriaaleja varten 

tarvitaan erilaiset kiinnikkeet. Valitse kiin-

nikkeet kotisi seinämateriaalin mukaan. 

Apua oikeanlaisten kiinnikkeiden valin-

taan voit kysyä rautakaupasta.

SVENSKA

Viktig information

Läs noga

Spara informationen för framtida bruk

VARNING

Allvarliga eller livsfarliga klämska-

dor kan ske om möbler tippar över.

För att förhindra att den här möbeln 

tippar måste den fästas permanent 

vid väggen.

Fästbeslag för väggen medföljer inte 

eftersom olika väggmaterial kräver olika 

typer av fästbeslag. Använd ett fästbe-

slag som passar för väggarna hemma 

hos dig. För råd om lämpliga fästbeslag, 

kontakta din fackhandlare.

ČESKY

Důležitá informace

Čtěte pečlivě.

Uschovejte pro pozdější popužití.

VAROVÁNÍ

Pokud se nábytek převhrhne, může 

dojít k velmi vážným nebo dokonce 

fatálním poraněním. Abyste převr-

žení nábytku zabránili, musíte ho 

natrvalo připevnit ke stěně.

Upevňovací materiál není součástí balení, 

protože se liší v závislosti na materiálu 

stěny. Používejte tedy takový upevňovací 

materiál, který je vhodný na stěny u vás 

doma. Pokud se potřebujete poradit, 

obraťte se na místního odborníka.

ESPAÑOL

Información importante

Leer detenidamente.

Guarda esta información para consultarla 

en el futuro.

ADVERTENCIA

Pueden producirse lesiones graves 

o fatales si vuelca un mueble. Para 

evitar que vuelque este mueble, 

debe fijarse permanentemente a la 

pared.

No se incluyen los dispositivos de fijación, 

dado que los diversos materiales de 

pared requieren diferentes tipos de 

herrajes de fijación. Usa herrajes adecua-

dos para el material de las paredes de tu 

casa. Para saber cuáles son los herrajes 

adecuados, pide consejo en tu ferretería 

habitual.

ITALIANO

Informazioni importanti.

Leggi attentamente.

Conserva queste informazioni per ulteriori 

consultazioni.

AVVERTENZA

Se il mobile si ribalta può causare 

lesioni da compressione serie o 

fatali. Per prevenire il rischio che il 

mobile si ribalti, quest’ultimo deve 

essere fissato permanentemente 

alla parete.

 
Gli accessori per il fissaggio alla parete 

non sono inclusi perché pareti di materiali 

diversi ric
hiedono tipi diversi di accessori 

di fissaggio. Usa sistemi di fissaggio adat-

ti alle pareti della tua casa. Per maggiori 

dettagli, rivolgiti a un rivenditore specia-

lizzato.

MAGYAR

Fontos információ

Kérjük, olvasd el alaposan, és őrizd meg 

ezt a papírt!

FIGYELEM!

A bútor felborulása súlyos, vagy 

akár végzetes balesetet okozhat. 

Ahhoz, hogy ezt megakadályozd, 

a bútort megfelelően a falhoz kell 

rögzíteni.

A rögzítéshez szükséges kellékek nin-

csenek a csomagban, mivel a különböző 

típusú falakhoz különböző rögzítő eszkö-

zökre van szükség. Mindig a fal típusának 

megfelelő szerelvényeket használj! A 

megfelelő rögzítők kiválasztásához fordulj 

segítségért a szaküzletek munkatársaihoz!

A  műsorban, amit nézünk, néhány magyar 
celeb a  dzsungelben túlélőtúrát játszik. 

A párás vagy csak a trópusi esőtől vi‑
zes kamera elmosódott képet ad ró‑

luk : egy emós lány, egy Britney 
Spears‑hasonmás, három köze‑
pesen kigyúrt fickó, egy kifeje‑
zéstelen arcú fekete, egy kövér, 
esetlennek tűnő férfi mélyen 
ülő malacszemmel, és továb‑
bi három teljesen jelentékte‑
len alak vitatkozik a sárban. 
Egyiküket sem ismerem fel. 

Erről eszembe jut, hogy el‑
múltam negyven, és az estéim 

nagy részét is számlák és kimuta‑
tások között töltöm a cégnél, ahol 

dolgozom.
Azt hiszem, éppen az ételen veszeked‑

nek, amely a tábor közepén egy félig elmoso‑
gatott, inkább mocskos, mint tiszta fémtálban gőzö‑

lög. Az egyik talán három kanállal vett kettő helyett, vagy néggyel három helyett. Ezen 
veszekednek. A kamerák gyors vágásokkal veszik őket, ahogy naptól vörös, éhezéstől meg 
a kialvatlanságtól beesett arcuk eltorzul az üvöltözéstől.

Az ételről eszembe jut, hogy a feleségem nem készített vacsorát. Valószínűleg bosszú‑
ból, a veszekedés miatt. Egyre éhesebb vagyok.

– Azt hittem, bogarakat kell enniük – szólal meg váratlanul a feleségem.
– Tényleg ?
– Igen, igen. Pont ez a lényeg. Egyedül vannak a dzsungelben, és azt esznek, amit ös‑

sze tudnak szedni – magyarázza lelkesen.
Nekem nem úgy tűnt, mintha bogarak lettek volna tálban, de már nincs időm, hogy 

újra megkérdezzem, mert a fekete fickó beleüvölti a kamerába : „kocsog”.
– Te értetted ? – kérdezem a feleségemtől.
Nem válaszol. Meredten bámulja a képernyőt. Nem mozdul. Határozattan az az érzé‑

sem támad, hogy halott. Magamban jót nevetek ezen.
Közben a celebek újra összevesznek valamin, de az is lehet, hogy az előbbi vita folyta‑

tódik az étel miatt. Valamennyien a lábos körül állnak, miközben az egyik kigyúrt tetovált 
férfi hevesen magyaráz valamiről a többieknek. A szereplőkre erősített mikrofonok erősen 
torzítanak az artikulálatlan üvöltésüktől. Hiába hangosítom fel a tévét, néhány szón kívül 
– ez többnyire a kocsog – semmit sem értek.

Bizonyára a szerkesztő sem érti, mert a képernyő alján feliratok jelennek meg. A felirato‑
zásból aztán megtudom ; a celebek a korrektségről beszélnek, meg arról, hogy ott a dzsun‑
gelben meg kell őrizniük az arcukat, amit otthon kialakítottak. Úgy látom, hogy ez ne‑
hezen megy nekik ; hirtelen az egyik tetovált karú celeb belerúg a tálba, mire az rizs‑ vagy 
babszemeket fröcskölve maga körül berepül a bokrok közé. A szanaszét repülő bab‑ vagy 
rizsszemek látványától egyre éhesebb vagyok, és az éhségtől egyre idegesebb is.

A Britney Spears‑hasonmás elkezd zokogni, közben maga elé tartja a karját és egy alig 
észrevehető vörös színű pöttyöt mutogat a többieknek. Valami olyasmit mond, hogy meg‑
csípte egy rovar, és közben a földet rugdossa. Feltételezem, a szerencsétlen bogár tetemét 
tapossa egyre mélyebbre a sárba. Erre az eddig feltűnően passzív fekete hajú emós lány fa‑
kad sírva, és hisztérikus hangon azt üvölti, hogy a féreg idegmérget fecskendezett a Britney 
Spears‑hasonmás bőre alá. A hirtelen eleredő trópusi esőtől vagy a könnyeitől vékony, ma‑
szatos csíkban folyik végig az arcán a szemfesték. Már hisztérikusan zokog. A műsor vé‑
gén néhányan még mindig a Britney Spears‑hasonmást vigasztalják, és arról beszélgetnek, 
hogy ott a dzsungelben is korrektnek kell lenni.
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ENGLISHImportant information
Read carefully.

Keep this information for further refer-

ence.

WARNINGSerious or fatal crushing injuries 

can occur from furniture tip-over. To 

prevent this furniture from tipping 

over it must be permanently fixed to 

the wall.
Fixing devices for the wall are not 

included since different wall materials 

require different types of fixing devices. 

Use fixing devices suitable for the walls in 

your home. For advice on suitable fixing 

systems, contact your local specialized 

dealer.
DEUTSCHWichtige Information

Sorgfältig lesen
Diese Information aufbewahrenACHTUNGWenn Möbelstücke umkippen, kön-

nen ernste oder lebengefährliche 

Verletzungen durch Einklemmen die 

Folge sein. Um zu verhindern, dass das Möbel-

stück umkippt, muss es fest an der 

Wand verankert werden.
Beschläge für die Wandbefestigung sind 

nicht beigepackt, da sie von der jeweili-

gen Wandbeschaffenheit abhängig sind. 

Befestigungsbeschläge benutzen, die für 

die heimischen Wände geeignet sind. Bei 

diesbezüglichen Fragen den örtlichen 

Fachhandel zu Rate ziehen.

FRANÇAISInformation importante

A lire attentivement.
Conserver ces informations pour un usage 

ultérieur.

AVERTISSEMENT
Risque de blessure grave en cas de 

chute du meuble. Pour éviter que le 

meuble ne bascule, il faut le fixer au 

mur de façon permanente.
Les fixations ne sont pas incluses car 

leur choix dépend du matériau du mur 

sur lequel est fixé le meuble. Utilisez des 

fixations adaptées au matériau du mur. 

Pour obtenir des conseils sur les fixations 

à utiliser, adressez-vous à un revendeur 

spécialisé.
NEDERLANDSBelangrijke informatie

Goed lezenBewaar deze informatie voor toekomstig 

gebruik

WAARSCHUWING
Wanneer meubels omvallen, kan er 

ernstig of levensbedreigend be-

klemmingsletsel ontstaan.

Om te voorkomen dat dit meubel 

omvalt, dient dit permanent aan de 

wand te worden bevestigd.
Bevestigingsbeslag voor de wand is niet 

inbegrepen, aangezien verschillende 

wandmaterialen verschillende soorten 

bevestigingsbeslag vereisen. Gebruik 

bevestigingsbeslag dat geschikt is voor 

de wanden in je huis. Voor advies over 

geschikt bevestigingsbeslag, neem con-

tact op met de vakhandel.

DANSKVigtige oplysninger!
Læs omhyggeligt.

Gem disse oplysninger til senere brug.
ADVARSEL!Der kan opstå alvorlig eller livsfarlig 

tilskadekomst, hvis møblet vælter. 

For at undgå at møblet vælter, skal 

det fastgøres permanent til væggen.

Forskellige vægmaterialer kræver forskel-

lige skruer og rawlplugs. Medfølger ikke. 

Brug skruer og rawlplugs, der passer til 

væggene i dit hjem. Hvis du er i tvivl om, 

hvilken type skruer/rawlplugs du skal 

bruge, skal du kontakte et byggemarked.

NORSKViktig informasjon 
Les nøye. Ta vare på denne informasjonen for frem-

tidig bruk.

ADVARSELAlvorlige ulykker kan skje som følge 

av møbler som velter. 

For å forhindre at dette møbelet 

faller, må det festes permanent til 

veggen.
Festemidler for vegg er ikke inkludert fordi 

ulike vegger krever ulike festemidler. Bruk 

festemidler som passer til veggene i hjem-

met ditt. Kontakt din nærmeste faghandel 

for råd om festemidler.

AA-516812-3

A  túlélőshow után a hírek jön‑
nek, amikor megszólal a fele‑
ségem. A hangja nagyon tá‑
volinak és idegennek tű‑
nik : – A  többi bútort 
mikor rakod össze ?

Egy ideig nem vála‑
szolok, mert ex play ma‑
te‑eket mutatnak, akik 
pornózni kezdtek.

– Később.
Új bejátszás követke‑

zik. Ezúttal féllábú úszók‑
ról.

– Mikor később ?
– Nem tudom. Esetleg ma 

vagy holnap… mit tudom én.
Felém fordul, de nem szólal meg. 

Csendben bámuljuk tovább a tévét.

Az időjárás‑jelentés alatt felállok, és kimegyek a szobából. A fe‑
leségem utánam szól : – Hová mész ?

– A konyhába. Csinálok egy szendvicset magamnak, ha már vacsora nincs. – Eszemben 
sincs megkérdezni, hogy kér‑e ő is egyet.

Nem válaszol. Nézi tovább a tévét.
Kinyitom a hűtő ajtaját. Bámulom a felvágottakat, a sajtot, egy megbontott doboz te‑

jet, két doboz joghurtot. Mellettük kompaktfóliában lazac. Ezt is ma vettük az Ikeában. 
Már kiolvadt egy kicsit, és most vörös lében úszik. A lazacot szántuk vacsorának.

Érzem, hogy lassan elmegy az étvágyam. Becsukom a hűtő ajtaját, odamegyek a bár‑
pulthoz, ahová az új késkészletet tettem. Azt is ma vettük, azt is az Ikeában. Ha jól em‑
lékszem a katalógus hetvenötödik oldalán volt róla egy fotó. Nyolcféle konyhakés, svéd‑
acélból, világos színű bükkfa tartóban. A nyelük ugyancsak bükkfából, színük megegyezik 
a tartóéval. Kiválasztom a leghosszabb pengéjű konyhakést. Azt, amelyiknek a leírás szerint 
nem vágó, hanem szúrópengéje van, vércsatornával. Úgy látom, elég hosszú ahhoz, hogy 
átszúrja a fotelt, a feleségem mellkasával együtt. Elölről leszúrni nem lenne bátorságom.

A feleségem még mindig a tévét nézi az új fotelből, háttal a nappali bejáratának. A kri‑
mikben meg a kalandregényekben, amelyeket néha esténként meg a metrón munkába 
menet olvasok, aranyszabály, hogy az ember soha ne üljön háttal a bejáratnak. A felesé‑
gem nem olvas krimiket.

A kést teljes erőből belevágom a fotelba, de hirtelen megakad valamiben. Egy acél al‑
katrész, rugó, vagy a fene se tudja, mi lehet, ami felfogja a szúrást. Hallom, ahogy a fém 
megcsikordul a fémen. Megpróbálom előrenyomni a kést. Mivel nem sikerül, kihúzni. 
De nem mozdul. Elforgatom, hátha így ki tudom szabadítani. Éles hangot hallok. A kés 
pengéje középen eltört. A feleségem a zajra, vagy talán a matatásomra hátra fordul. – Mi 
a fenét csinálsz ? – Hirtelen eszembe jut, hogy a börtönben megerőszakolják az embert és 
mindenféle más gusztustalan dolgot művelnek vele. Szar a kaja, nagyon korán kell kel‑
ni, állandóak a verekedések, az őrök szadisták és állítólag mindegyik jobbikos. Az erősebb 
rabok elveszik az ember csomagját, adót kell fizetni a bandáknak, a rabok csak kulturá‑
lis műsorokat meg rajzfilmeket nézhetnek, és havonta egyszer fogadhatnak látogatót. Bár 
ez utóbbit nem is bánnám.

– Semmit – vetem oda neki.
Nem merek ott maradni mögötte. A pengét otthagyom a fotel háttámlájában. A szö‑

vetet egy gyors mozdulattal eligazgatom. A kés maradványát becsúsztatom a fotel alá. Az‑
tán visszaülök a helyemre és bámulom a tévét.
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ENGLISHImportant information
Read carefully.

Keep this information for further refer-

ence.

WARNINGSerious or fatal crushing injuries 

can occur from furniture tip-over. To 

prevent this furniture from tipping 

over it must be permanently fixed to 

the wall.
Fixing devices for the wall are not 

included since different wall materials 

require different types of fixing devices. 

Use fixing devices suitable for the walls in 

your home. For advice on suitable fixing 

systems, contact your local specialized 

dealer.
DEUTSCHWichtige Information

Sorgfältig lesen
Diese Information aufbewahrenACHTUNGWenn Möbelstücke umkippen, kön-

nen ernste oder lebengefährliche 

Verletzungen durch Einklemmen die 

Folge sein. Um zu verhindern, dass das Möbel-

stück umkippt, muss es fest an der 

Wand verankert werden.
Beschläge für die Wandbefestigung sind 

nicht beigepackt, da sie von der jeweili-

gen Wandbeschaffenheit abhängig sind. 

Befestigungsbeschläge benutzen, die für 

die heimischen Wände geeignet sind. Bei 

diesbezüglichen Fragen den örtlichen 

Fachhandel zu Rate ziehen.

FRANÇAISInformation importante

A lire attentivement.
Conserver ces informations pour un usage 

ultérieur.

AVERTISSEMENT
Risque de blessure grave en cas de 

chute du meuble. Pour éviter que le 

meuble ne bascule, il faut le fixer au 

mur de façon permanente.
Les fixations ne sont pas incluses car 

leur choix dépend du matériau du mur 

sur lequel est fixé le meuble. Utilisez des 

fixations adaptées au matériau du mur. 

Pour obtenir des conseils sur les fixations 

à utiliser, adressez-vous à un revendeur 

spécialisé.
NEDERLANDSBelangrijke informatie

Goed lezenBewaar deze informatie voor toekomstig 

gebruik

WAARSCHUWING
Wanneer meubels omvallen, kan er 

ernstig of levensbedreigend be-

klemmingsletsel ontstaan.

Om te voorkomen dat dit meubel 

omvalt, dient dit permanent aan de 

wand te worden bevestigd.
Bevestigingsbeslag voor de wand is niet 

inbegrepen, aangezien verschillende 

wandmaterialen verschillende soorten 

bevestigingsbeslag vereisen. Gebruik 

bevestigingsbeslag dat geschikt is voor 

de wanden in je huis. Voor advies over 

geschikt bevestigingsbeslag, neem con-

tact op met de vakhandel.

DANSKVigtige oplysninger!
Læs omhyggeligt.

Gem disse oplysninger til senere brug.
ADVARSEL!Der kan opstå alvorlig eller livsfarlig 

tilskadekomst, hvis møblet vælter. 

For at undgå at møblet vælter, skal 

det fastgøres permanent til væggen.

Forskellige vægmaterialer kræver forskel-

lige skruer og rawlplugs. Medfølger ikke. 

Brug skruer og rawlplugs, der passer til 

væggene i dit hjem. Hvis du er i tvivl om, 

hvilken type skruer/rawlplugs du skal 

bruge, skal du kontakte et byggemarked.

NORSKViktig informasjon 
Les nøye. Ta vare på denne informasjonen for frem-

tidig bruk.

ADVARSELAlvorlige ulykker kan skje som følge 

av møbler som velter. 

For å forhindre at dette møbelet 

faller, må det festes permanent til 

veggen.
Festemidler for vegg er ikke inkludert fordi 

ulike vegger krever ulike festemidler. Bruk 

festemidler som passer til veggene i hjem-

met ditt. Kontakt din nærmeste faghandel 

for råd om festemidler.

AA-516812-3

Valami kibeszélős műsorban egy család tagjai verekednek egymással. Csupa rosszarcú, hi‑
ányos fogazatú ember. Néhányukon primitív tetoválás. A börtön jut eszembe róluk, meg 
a késpenge a fotel háttámlájában.

Úgy veszem ki az üvöltözésből, hogy valamelyikük lefeküdt az anyósával vagy az any‑
jával. Nem tudom, hogy melyikkel. A műsorvezető aranykeretes szemüvegben, vajszínű 
öltönyben, tört sárga ingben, a kezén aranyórával kérdéseket tesz fel, amelyekre a család 
tagjai általában egyszavas válaszokat adnak ; nem, igen, nem tudom, mit tudom én, és 
ezekhez hasonlókat.

Ezután a műsorvezető felszólítja őket, hogy beszéljék meg egymással az esetet. A beszél‑
getés előbb személyeskedésbe, aztán gyalázkodásba, végül verekedésbe torkoll.

A család tagjai, nők, férfiak, gyerekek verik egymást. Néha biztonsági emberek jönnek 
be, hogy rövid időre szétválasszák őket. A verekedés szüneteiben a műsorvezető arról be‑
szél, hogy a műsor mindig is arra törekedett, hogy a megoldás felé haladjon és a problé‑
mákat békésen oldja meg. Ő személy szerint is hisz abban, hogy az emberek képesek saját 
szellemi adottságaikat használni. Aztán azt mondja, ez a magatartás megengedhetetlen, ő 
ezzel nem tud egy percig sem azonosulni, ez tűrhetetlen és elképzelhetetlen, ennek véget 
kell vetni ! Végül ráüvölt a verekedőkre : „Kifelé mindenki !”

A család tagjait a biztonsági emberek egyesével kivezetik a stúdióból. Néhányan közü‑
lük hangosan átkoznak egy Sanyi nevűt. Azt hiszem, ő feküdt le az anyósával vagy az any‑
jával. Egy nő azt üvölti, beteg a gyerek, ne bántsd ! Egy nagydarab bőrkabátos fenyege‑
tőzik, hogy megöl valaki. Egy patkányképű megpróbál megrúgni egy nőt. Egy himlőhe‑
lyes arcú férfi folyton azt üvölti a kamerába, hogy gyökér. Egy fiatal és meglepően szép nő 
egyszerűen csak sír. Nem csinál semmit, csak áll és sír. A rendezőnek is feltűnhetett, mert 
a kamera hosszasan időz rajta.

A műsorvezető szerint, amit láttunk, az nem a konfliktus megoldásának a módja.  
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Kötter Tamás (Csorna, 1970) : budapesti prózaíró, ügyvéd, üzletember.


