Kdo se boji nasilneža?
Meena in njeni prijatelji poskušajo rešiti težave z nasilneži.
Meena je deklica, ki živi v vasi skupaj s svojimi starši, babico, bratom Rajujem in majhno
sestrico Rani. Njen najboljši prijatelj je papagaj Mithu. Na nek način je Meena enaka kot vse
druge deklice, ki jih poznaš. Toda po drugi strani je popolnoma drugačna. Pridruži se Meeni na
njenih pustolovščinah, kjer se smeje, pleza po drevesih, sprašuje zanimiva vprašanja, rešuje
težave in ti pokaže vse stvari, ki jih majhna deklica lahko počne.
Nekega dne sta se Meena in Raju igrala na vrtu z ovčko Munmun. Mithu je bil ljubosumen, ker
sta ovčki posvečala toliko pozornosti.

Nenadoma so se nad Munmun začele zgrinjati vrane in jo prestrašile. Uboga ovčka se je zatekla
Meeni v naročje. Meena in Raju sta prepodila vrane in oštela Mithuja, ker ni pomagal Munmun.
»Če se jim bosta skupaj postavila po robu, vama vrane ne morejo škodovati,« je Meena povedala
Mithuju.

Naslednje jutro sta na poti v šolo Meena in Raju videla, kako je skupina dečkov nagajala sošolki.
Dečki so si podajali Ritino torbo in jo ustrahovali. Ko so zagledali Rajuja, so mu vrgli torbo. Ker
ni hotel, da ga bi imeli za revo, jim je Raju vrgel torbo nazaj. Meena je bila zelo jezna na Rajuja,
ker je to naredil. Končno sta Mithu in Munmun pomagala rešiti torbo. Dala sta jo Meeni, ki jo je
vrnila Riti.

Po koncu pouka je nasilnež ujel Mithuja in ga zaprl v lonec pred Meenino hišo, da bi ga
kaznoval. Meena, Raju in Rita so dolgo iskali Mithuja, preden so odkrili, kje je.

Rita je bila še vedno razburjena nad tem, kar so nasilneži storili. Meenini materi je povedala, da
jo to tako moti, da razmišlja o tem, da bi nehala hoditi v šolo. Meenina mati je povedala Riti, da
prenehanje šolanja ni rešitev. Rekla je, da se morajo vsi dečki in deklice skupaj postaviti
nasilnežem po robu.
Takrat so vrane zopet napadle ovčko. Toda tokrat sta bila Mithu in Munmun pripravljena. Skupaj
sta prepodila vrane. »To moramo narediti,« so dejali otroci.

Meena, njeni prijatelji in Raju so skovali načrt… …in Mithuja oblekli v deklico.

Nasilnežem so nastavili past... Takoj, ko so se
nasilneži pojavili na poti, so jih dekleta
izzvala.
Raju se tokrat ni hotel pridružiti fantom.
Vprašal jih je, zakaj morajo nagajati
dekletom.
Večina fantov se je potiho odplazila stran, ko
se jim je uprlo toliko deklet. Toda Dipu,
njihov vodja, se je pogumno vzravnal. Videl
je novo 'dekle' in pograbil njeno torbo. Mithu
je poskočil in prestrašil Dipuja. Nato se je
sprožila past in vedro rdeče vode se je zlilo
naravnost na Dipujevo glavo. Kako so se vsi
otroci smejali - tako dekleta kot fantje!

Dipuju je Raju pomagal vstati - naučil se je, kaj je prav. »Ne bojte se nasilnežev. Združite se in
se soočite z njimi,« pravita Meena in Raju.

Reši nalogo tako, da s svinčnikom potegneš črto med številko 1 in 2. Nato nariši še eno črto do
številke 3 in tako naprej, dokler ne povežeš vseh pik. Potem lahko vzameš svoje barvice in
pobarvaš sliko.

