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BEVEZETŐ

Az igazat megvallva, egyáltalán nem terveztük az Ez egy ilyen napot. Az egész néhány 
rajzzal indult, amiben szuperhősös képregénystílusban mutattuk meg a hétköznapjainkat. 
Személyes blognak szántuk, vagyis egészen pontosan Yehuda blogja lett volna, ahol 
szemlélteti, milyen Mayával élni. Művészeti vezetőként viszont Maya nem bírta megállni, 
hogy ne felügyelje a karaktertervezést, így azonnal az alkotógárda része lett.

Készítettünk egy rajzot, amin tűzforró vízben együtt zuhanyozunk – Maya ízlésének 
tökéletes, Yehuda viszont élve elég –, és hamar rájöttünk, hogy ezeknek a képregényeknek 
erejük van, és hatnak az emberekre. A közösségi médiában futótűzként terjedt ez a 
kép, különböző oldalakon sok milliószor osztották meg. Így aztán az energiánkat arra 
összpontosítottuk, hogy több ilyet készítsünk, és megszületett az Ez egy ilyen nap.

Nem ment könnyen, hogy kitegyük a magánéletünket a világ elé. A képregényekben sok 
olyan nem fotogén pillanatot és valós küzdelmet is megosztunk, amikkel napi szinten 
találkozunk, például, hogy nehezen sikerült teherbe esnünk. Talán naivak voltunk az Ez 
egy ilyen nap indulásakor, nem értettük, hogy milyen lehetőségek rejlenek abban, ha az 
ember láthatóvá válik a közösségi médiában. De idővel kezdtünk egyre otthonosabban 
mozogni, és felismertük, mekkora ereje van, és hogy milyen örömöt tud szerezni az 
embereknek.

A könyvben a házassággal és a szülői léttel járó, sokak számára ismerős hétköznapi 
pillanatokat gyűjtöttük össze.

Reméljük, hogy magatokra ismertek bennük.

– Maya & Yehuda Devir
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Tel-avivba költözünk!

FRISSHÁZASOK!



FRISS
FRISSHÁZASOK!

JÖVÜNK, 
TEL-AVIV!



02
Cseszd meg, Ikea!



MINDJÁRT SEGÍTEK, 
ÉN MÁR MAJDNEM 
KÉSZ VAGYOK…



03
Tel-Avivi strand!



MIÉRT NEM VESZED 
LE A PÓLÓDAT?

NEM 
AKAROM…



04
Itt a tél



UTÁLOM A 
TELET!



05
Mindig, amikor
Borotválkozom



MA ESTE LATIN 
SZERETŐRE 
BOROTVÁLKOZOM!



06
hideg láb



OLYAN MELEG!



07
A sál



TETSZIK?
MI IS NAGYON SZERETJÜK.

Szívből ajánljuk,
ha örömre és felszabadult percekre vágysz!

Már rendelhető!
ÉLVEZD MIHAMARABB!

MOST
KEDVEZMÉNNYEL

lehet a tiéd!
Megnézem.

NE HAGYD KI!
Rendeld meg most a kiadónál!

Még több jó könyv
megjelenését támogatod vele.

Imádom a jó könyveket. Kérem máris!
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https://konyvmolykepzo.hu/products-page/konyv/yehuda-devir-maya-devir-ez-egy-ilyen-nap-10108?ap_id=KMR
https://konyvmolykepzo.hu/products-page/konyv/yehuda-devir-maya-devir-ez-egy-ilyen-nap-10108?ap_id=KMR
https://konyvmolykepzo.hu/products-page/konyv/janet-mcnally-lanyok-a-holdban-8300?ap_id=KMR
https://konyvmolykepzo.hu/products-page/konyv/yehuda-devir-maya-devir-ez-egy-ilyen-nap-10108?ap_id=KMR


MI AZ? KINT 
MEGFAGYNI!




