
Bevezető,
amelyben megismerkedünk Kamion Kamillal

Biztosan sok teherautót láttál már az utakon. Vannak kisebbek és nagyobbak, csillogó-
villogó gépcsodák és viharvert, öreg járgányok. Vannak négy-, hat-, nyolc-, tíz-, sőt tizenkét 
kerekűek, vannak rövidek és nagyon hosszúak is. Vannak sárosak és tiszták, gyorsak és las-
súak, vannak darus, billentős, tartályos, platós, ponyvás, szekrényes és hűtős teherautók is.

Ám Kamion Kamill egészen más 
volt! Kívülről átlagos kamion benyo-
mását keltette: nem volt sem túl öreg, 
sem túl fiatal, sem kopott, sem csillo-
gó-villogó, nem volt túl gyors, de lom-
ha lajhár sem. A méretei azonban… – 
no, ezzel volt a gond. Kamion Kamill 
NAGY volt! Úgy általában nincs ezzel 
semmi baj, hiszen minden 15 tonnás 
kamion nagy, csak így tudnak sok árut 
elszállítani. Csakhogy ő valójában kicsi 
szeretett volna lenni, egészen apró autó.

Amennyire vissza tudott emlékezni 
az elmúlt kilométereire, mindig ugyan-
ekkora volt. Már több mint három-
százezer kilométert megtett a nagyvi-
lágban, és mindig irigykedve figyelte a 



gyorsan suhanó autócskákat, akik szinte mindenhova befértek, akárhol parkolhattak, és oda 
mehettek, ahová csak akartak.

Kamion Kamillnak viszont mindig vigyáznia kellett hatalmas méretei miatt: nem hajtha-
tott be kicsi utcába, alacsony alagútba, és a kecses kis hidacskákat is kénytelen volt elkerülni. 
Mindent jól meg kellett gondolnia, ha nem akart beszorulni, leszakadni vagy behorpadni – és 
másoknak is kárt okozni.

Sokat dolgozott, sokféle árut szállított, és nagyon vigyázott arra, hogy sohase késsen, vi-
szont a közlekedési szabályokat se szegje meg. Becsületes kamion volt. Hitt abban, hogy lé-
tezik a Nagy Forgalomirányító, aki a világ minden útján és parkolójában jelen van, tud az 
összes teherautóról, személykocsiról, de még a legapróbb rollerről is. Szereti az összes guruló 
járgányt, és vigyáz is rájuk. Kamion Kamill ezt azzal igyekezett meghálálni, hogy rendes 
munkát végzett. Persze ez nem mindig sikerült neki, hiszen Sebesség, Nemtörődömség, Fi-
gyelmetlenség, Önzőség és a többi gonosz szabálytalanság-manó gyakran megpróbálta el-
rontani Kamion Kamill igyekezetét. Időnként sikerrel jártak, és kisebb-nagyobb galibákat 
okoztak – ám végül a Nagy Forgalomirányító minden alkalommal segített kilábalni ezekből 
a helyzetekből.

Kamion Kamill nappal az utakat rótta, és sok-sok rakományt szállított ide-oda, egyik vá-
rosból a másikba. Éjszaka úgy tűnt, hogy pihen. Mozdulatlanul állt a parkolóban, a lámpája 
sötét volt, nem szisszent, nem szusszant egyetlen szelepe sem, nem járt a motorja, még csak 
az akkumulátora sem töltődött. De ez csak a látszat volt! Kamion Kamill ilyenkor álmodott. 
Azt álmodta, hogy ő egészen kis jármű, olyan pici, amilyen csak lenni akar: bárhova befér – és 
ha már befér, be is hajt. Ha meg behajt, akkor mindenféle különleges kalandba keveredik. Ha 
érdekelnek ezek a kalandok, szállj fel, és tarts Kamion Kamillal te is!
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