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A naiv kismalacok 

 

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy jómódú malaccsalád. A malacapa befektető volt, 

így három kismalacának egész életük során mindent biztosítani tudott, a jó egyetemeket is 

beleértve. Így lett hát, hogy Anna - a legkisebb malacka – ökoberendezéseket talált fel, Bertold 

- a középső malacka - polgármester lett, Lara - a legidősebb malacka - pedig ugyan elvégezte 

az orvosi egyetemet, végül influencerkedésből keresett pénzt. A malacanya nagyon szerette 

gyermekeit, ugyanakkor azt akarta, hogy váljanak önállóvá. Így aztán keresgélni kezdtek, és 

találtak is egy remek fekvésű, termékeny és óriási telket, amelynek három sarkába 

megterveztették a legjobb építészmérnökkel házaikat, majd amint azok felépültek, be is 

költöztek. Mindenféle modern kütyüt szereztek be stílusuknak megfelelően: Anna ökoházat 

építtetett méregdrága energiatakarékos berendezésekkel. Bertoldnak vadász hobbijához illően 

fából készült új otthona: a rönkház a kert fás részén igazán hangulatos volt, moziba illő okos 

TV-vel, gyönyörű kandallóval és erkéllyel. Lara igazi Insta-házat álmodott meg magának okos 

berendezésekkel téglából, márvány és arany díszekkel.  

 

Ugyanebben az időben egy nagyon szegényesen élő háromgyermekes farkasapa nagyon 

megbetegedett. A kezelése igencsak sok pénzbe került volna, de erre nem tellett annak ellenére, 

hogy a farkasmama három műszakban dolgozott, Roli - a legfiatalabb - építkezésen segített, 

Dóri - a középső - takarított egy szállodában, Ákos - a legidősebb - pedig eladó volt a közeli 

boltban. Mindent megtettek, de a pénz nem akart gyűlni, apjuk állapota viszont rohamosan 

romlott. Egy nap Dóri szobatakarítás közben találkozott egy pökhendi celebbel a szállodában. 

Este elmesélte otthon, hogy milyen rondán viselkedett vele a lány. Testvéreivel lefekvés előtt 

megkeresték a malaclányt az Instagramon: Lara oldala tele volt szebbnél szebb képekkel, drága 

holmikkal, így gondtalan életére irigykedni kezdtek. Megtalálták az új házáról feltöltött 

képeket is, majd megnézték a testvérei otthonairól készült fotókat is. A sok látott információ 

segítségével egyszerűen behatárolták az ingatlanok helyzetét. Látták, hogy egyik malackának 

sincs párja, így készítettek három kamu profilt, melyekhez helyes malacfiúk és egy szép 

malaclány profilképét állították be, majd bejelölték Facebookon Annát, Bertoldot, és Larát. Ők 

mit sem sejtve terveikről visszaigazolták őket, és beszélgetni kezdtek egymással. A malackák 

egyre több információt osztottak meg magukról újdonsült barátaikkal. Minden adatot 

megszereztek róluk, amit csak tudni szerettek volna. Egy este mindhárman elmentek otthonról, 

amit előre megosztottak a farkasokkal. Ők a telekre lopódzva a kéményeken keresztül 

bejutottak a házakba, és kirabolták azokat. Ezután feltöltöttek minden értékes tárgyat a Keres-
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talál oldalra, és a pénzből, amit azokért kaptak, kifizették édesapjuk kezelését, aki így 

gyógyulni kezdett.  

 

A három malac hazaérve megrémült, kihívták a rendőröket, és nyomozást indítottak a rablással 

kapcsolatban. A nyomozó megkérdezte őket, hogy tudnak-e valakiről, aki ártani szeretett volna 

nekik. Ők nem tudták, mit feleljenek, hiszen a helyes és gyönyörű malacbarátaik nem lehettek, 

igaz? Ismerik őket, ők nem tennének ilyet. A nyomozó elmondta nekik, hogy a 

körülményekhez képest szerencsésen jártak: akár őket is könnyen elrabolhatták volna, ha az 

interneten ismerkednek, és az életük minden egyes részébe betekintést nyújtanak. Megtanulta 

a három malacka a leckét: soha többet nem ismerkedtek Facebookon keresztül, és nem töltöttek 

fel fényképeket az értékeikről. 

 

 


