
Ötéves lettél. 
Fogadd szeretettel ezt a szép meséskönyvet 

öt kedves és humoros mesével.

„Vidám kis mesék bájos rajzokkal, akárcsak a sorozat többi kötetében. 
Csak ajánlani tudom!” 

– Eric

„A lányom ötéves születésnapjára vettem 
– most már lassan hatéves lesz, de még mindig imádja 

ezeket a meséket,  alig várja, hogy megkapja 
a sorozat következő részét!” 

– Lizzy

Cseperedj tovább boldogan! 
Találkozunk egy esztendő múlva!
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Négyéves lettél. 
Fogadd szeretettel ezt a szép meséskönyvet 

négy kedves és humoros mesével.

„A kislányom minden szülinapjára 
megvesszük a sorozat megfelelő könyvét. A történetek kedvesek 

és szórakoztatóak, és a kislányom úgy érzi, 
mintha egyenesen neki íródtak volna! ” 

– icole

„Csodás kis könyv, imádni való mesékkel. 
Tökéletes szülinapi ajándék. Csak ajánlani tudom!” 

– Virginie

Cseperedj tovább boldogan! 
Találkozunk egy esztendő múlva!
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Hároméves lettél. 
Fogadd szeretettel ezt a szép meséskönyvet 
a három almácskáról, a három tyúkocskáról 
és Feketefürtről, az éjfekete hajú kislányról.

„Egy kisfiúnak vittem ajándékba, imádta!” 
– Cococy

„Kedves rajzok, aranyos történetek. 
A gyerekeimnek gyakran elő kell vennem az előző köteteket is, 

pedig már fejből tudják a meséket.” 
– Muriel

Cseperedj tovább boldogan! 
Találkozunk egy esztendő múlva!
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Egyéves lettél.Fogadd szeretettel ezt a szép meséskönyvet Kokoláról, a kis koaláról, aki pont annyi idős, mint te.

„A kislányom imádja. Újra és újra el kell olvasni neki.” – Jomistic

„Ha még nem ismerik ezt a sorozatot, kezdjék el gyűjteni. Aranyos történetek, vidám rajzok.” – Julie Laure

„Egy egyéves baba szintjének megfelelőrövidke történet, bájos rajzokkal.” – Gomet

Cseperedj tovább boldogan! Találkozunk egy esztendő múlva!

Könyv moly kép ző Ki adó
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Claire Renaud 
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Kétéves lettél. Fogadd szeretettel ezt a szép meséskönyvet Piláfról, a zsiráfról és a kisegér ikrekről, Mogyoróról és Manduláról.

„Remek ajándékkönyv, mindenkinek csak ajánlani tudom.” – Cyrille Miette

„Két rövidke mese, szép illusztrációkkal. A kislányom nagyon szereti, hallgatni őket.” – Menthise

Cseperedj tovább boldogan! Találkozunk egy esztendő múlva!
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Kétéves lettél. 
Fogadd szeretettel ezt a szép meséskönyvet 

Piláfról, a zsiráfról és a kisegér ikrekről, 
Mogyoróról és Manduláról.

„Remek ajándék könyv, 
mindenkinek csak ajánlani tudom.” 

– Cyrille Miette

„Két rövidke mese, szép illusztrációkkal. 
A kislányom nagyon szereti hallgatni őket.” 

– Menthise

Cseperedj tovább boldogan! 
Találkozunk egy esztendő múlva!

Könyv moly kép ző Ki adó
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Egyéves lettél.Fogadd szeretettel ezt a szép meséskönyvet Kokoláról, a kis koaláról, aki pont annyi idős, mint te.

„A kislányom imádja. Újra és újra el kell olvasni neki.” – Jomistic

„Ha még nem ismerik ezt a sorozatot, kezdjék el gyűjteni. Aranyos történetek, vidám rajzok.” – Julie Laure

„Egy egyéves baba szintjének megfelelőrövidke történet, bájos rajzokkal.” – Gomet

Cseperedj tovább boldogan! Találkozunk egy esztendő múlva!
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Claire Renaud 
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Hároméves lettél. Fogadd szeretettel ezt a szép meséskönyvet a három almácskáról, a három tyúkocskáról és Feketefürtről, az éjfekete hajú kislányról.

„Egy kisfiúnak vittem ajándékba, imádta!” – Cococy

„Kedves rajzok, aranyos történetek. A gyerekeimnek gyakran elő kell vennem az előző köteteket is, pedig már fejből tudják a meséket.” – Muriel

Cseperedj tovább boldogan! Találkozunk egy esztendő múlva!
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Hároméves lettél. 
Fogadd szeretettel ezt a szép meséskönyvet 
a három almácskáról, a három tyúkocskáról 
és Feketefürtről, az éjfekete hajú kislányról.

„Egy kisfiúnak vittem ajándékba, imádta!” 
– Cococy

„Kedves rajzok, aranyos történetek. 
A gyerekeimnek gyakran elő kell vennem az előző köteteket is, 

pedig már fejből tudják a meséket.” 
– Muriel

Cseperedj tovább boldogan! 
Találkozunk egy esztendő múlva!
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Egyéves lettél.
Fogadd szeretettel ezt a szép meséskönyvet Kokoláról, 

a kis koaláról, aki pont annyi idős, mint te.

„A kislányom imádja. 
Újra és újra el kell olvasni neki.” 

– Jomistic

„Ha még nem ismerik ezt a sorozatot, kezdjék el gyűjteni. 
Aranyos történetek, vidám rajzok.” – Julie Laure

„Egy egyéves baba szintjének megfelelő
rövidke történet, bájos rajzokkal.” – Gomet

Cseperedj tovább boldogan! 
Találkozunk egy esztendő múlva!

Könyv moly kép ző Ki adó

1899 Ft

Claire Renaud 
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Kétéves lettél. 
Fogadd szeretettel ezt a szép meséskönyvet 

Piláfról, a zsiráfról és a kisegér ikrekről, 
Mogyoróról és Manduláról.

„Remek ajándékkönyv, 
mindenkinek csak ajánlani tudom.” 

– Cyrille Miette

„Két rövidke mese, szép illusztrációkkal. 
A kislányom nagyon szereti, hallgatni őket.” 

– Menthise

Cseperedj tovább boldogan! 
Találkozunk egy esztendő múlva!
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5 mese az 5. S Z Ü L I N A P O M R A

üvelykujj úr nagyon izgatott. Áthívta mára teázni 
az összes barátját a jobb kézről: Mutatóujj 

urat, a legkíváncsibbat, Középső ujj urat, a 
legkomolyabbat, Gyűrűsujj urat, a legelegánsabbat 
és Kisujj urat, aki nevéhez méltóan a legkisebb.

H

Mese a kéz öt ujjáról
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utatóujj úr érkezik elsőként, magasba emelt 
orral és kérdő körömarccal. 

– Jó napot, Hüvelykujj úr! Tessék, hoztam egy 
bojtos sapkát a szép kerek fejére!
Nem sokkal utána Gyűrűsujj úr is megérkezik, 
vidám arccal és csillogó körömmel.
– Jó napot, Hüvelykujj úr! Tessék, hoztam egy 
hímzett zsebkendőt a csinos kis orrához!

M
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isujj úr kifulladva érkezik, pirospozsgásan és félénk 
körömmel.

– Jó napot, Hüvelykujj úr! Tessék, hoztam önnek egy 
pihe-puha sálat a szép nyakára!
Hüvelykujj úr nagyon örül a barátai ajándékainak. De 
Középső ujj úr még mindig nem érkezett meg. A négy 
barát aggódni kezd: a késés nem vall Középső ujj úrra, 
biztos valami rendkívüli történt vele.

K
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ehet, hogy eltört az egyik csontja – találgat Mutatóujj úr.
– Vagy kettévágták – így Kisujj úr.

– Vagy valami körömnyavalyája van – teszi hozzá Gyűrűsujj 
úr.
– A csuda vigye el! – kiált fel Hüvelykujj. – Ebből elég, meg 
kell tudnunk, mi történt. Indulás, barátaim! Menjünk el 
hozzá!
A négy ujj elmegy Középső ujj úrhoz. És mit látnak? Egy 
szegény, kétrét görnyedt ujjat, aki csak zokog és zokog…

- L
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özépső ujj úr, maga az? – suttogja aggódva Hüvelykujj 
úr.

– Iiigen – nyöszörgi a Középső ujj.
– Talán szomorú?
– Igeeeen – siránkozik a leghosszabb ujj, és Hüvelykujj 
nyakába veti magát. – Hüpp… Olyan nagy vagyok… 
Hüpp! És olyan buta! Hüpp! Semmire se vagyok jó.
– De hát ez nevetséges! Nagyon is jó nagynak lenni! 
Nézzen csak rám, én kicsi vagyok, és tömzsi. Maga  
szerint ez kellemes?

- K
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s hogy megnevettesse barátját, Hüvelykujj 
úr rengetni kezdi dundi, pufók hasát. Ám 

Középső ujj úr vigasztalhatatlan.
Most Mutatóujj úr siet a segítségére:
– Jó, jó, hát elég nagy, de olyan egyenes, mint egy 
I betű!
Középső ujj úr bizalmatlan pillantást vet rá.

É
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zt csak azért mondja, hogy felvidítson. De 
én jól tudom, hogy semmire se vagyok jó.

Most Gyűrűsujj úron a sor, hogy 
megszólaljon:
– Ugyan már, Középső ujj úr, ne legyen 
ostoba! Azt hiszi, én talán jó vagyok valamire? 
Hát nem! Mégsem sírok. Fel a fejjel, no!
De Középső ujj úr megint könnyekben tör ki. 

- E
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a látják, maguk is butának tartanak! 
Hüvelykujj úr, Mutatóujj úr és Gyűrűsujj úr erre 

a legkisebbik ujj felé fordul, aki az érkezésük óta meg 
se szólalt.
– Ne mozduljanak! – szól a Kisujj. – Mindjárt jövök…
A Kisujj olyan magasra ugrik, amilyen magasra csak 
bír. Egyszer, kétszer, háromszor… amíg el nem éri 
Kamilla, a szép szőke kislány fülét, akinek a kezén az 
ujjak laknak.

- N
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s odafönn elmeséli 
az egészet…

– Ó! – kiált fel Kamilla. – 
Értem. Van is egy ötletem!
A kislány azon nyomban összehívja mind 
a tíz ujját.
– A kisujjam azt mondta, hogy egyikőtök azt hiszi: 
semmire se jó. Bebizonyítjuk neki az ellenkezőjét. 
Csináljatok harangot! – utasítja az ujjakat Kamilla.
– De… de… még sosem sikerült! – tiltakozik a két kisujj. 
– Csönd, és engedelmeskedjetek!
Az ujjak mindjárt el is foglalják a helyüket: a két hüvelykujj, a 
két mutatóujj, a két középső ujj, a két gyűrűsujj és a két kisujj 
keresztbe fonódnak, és egymásnak támaszkodnak.
– Középső ujjak, lépjetek ki a sorból! – parancsolja Kamilla.

É
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Imádom a jó könyveket. Kérem máris!

20
14

.1
1.

22
.-i

 á
lla

po
t

http://konyvmolykepzo.hu/products-page/konyv/sophie-maraval-hutin-karine-marie-amiot-claire-renaud-marie-ange-richermo-5-mese-az-5-szulinapomra-7684?ap_id=KMR
http://konyvmolykepzo.hu/products-page/konyv/sophie-maraval-hutin-karine-marie-amiot-claire-renaud-marie-ange-richermo-5-mese-az-5-szulinapomra-7684?ap_id=KMR
http://konyvmolykepzo.hu/products-page/konyv/sophie-maraval-hutin-karine-marie-amiot-claire-renaud-marie-ange-richermo-5-mese-az-5-szulinapomra-7684?ap_id=KMR


14 15

s most kérlek benneteket, hogy szóljon a 
harang! – folytatja Kamilla.

– Hu-húúú! – rikkantja Középső ujj úr, menten 
felejtve bánatát. És minden erejéből lengedezni 
kezd előre-hátra.
– O-hóóó! – kurjant a másik Középső ujj, akit 
elkapott a lendület.
– Juhúúúúú! – örvendezik Középső ujj úr nevetve. 
– Működik, működik! Nélkületek sosem lettem 
volna képes megcsinálni a harangot. Köszönöm, 
barátaim!
– Gratulálunk, Középső ujj úr!

- É




