
Hatéves lettél. 
Fogadd szeretettel ezt a szép meséskönyvet 

hat kedves és humoros mesével.

„Enne a sorozatnak minden kötete remek, 
és a meséket mind fiúk, 

mind lányok is olvashatják.” 
– Morgane

„Tökéletes szülinapi ajándék!” 
– Muriel

Cseperedj tovább boldogan! 
Találkozunk egy esztendő múlva!
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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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Boldog szülinapot! MeseazszülinapomraEgyéves 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.” – GometCseperedj tovább boldogan! Találkozunk egy esztendő múlva! Claire Renaud 

Boldog szülinapot! Meseaszülinapomra2 Mese a 2. szülinapomraKétéves 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.” – MenthiseCseperedj tovább boldogan! Találkozunk egy esztendő múlva! 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 ajándék könyv, mindenkinek csak ajánlani tudom.” – Cyrille Miette

„Két rövidke mese, szép illusztrációkkal. A kislányom nagyon szereti hallgatni őket.” – Menthise
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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
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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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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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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
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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!
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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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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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viii 5

A madárijesztő 

e furcsa arcot vágsz! Mi az? Valami nincs 
rendben? – kérdezi a cinege, és leszáll  

a madárijesztő egyik karjára. 
– Ma lettem hatéves, kis cinege. Bizony! Látod,  
öreg madárijesztő vagyok. Már hat éve itt állok,  
a mező közepén. Egy tapodtat nem mozdulhatok 
innen, soha életemben nem utaztam még. Azt se 
tudnám megmondani neked, mi van a mögött a liget 
mögött, a fák eltakarják a kilátást. Sőt, még azt se 
tudom, mögöttem mi van, hiszen a fejemet se tudom 
megmozdítani!

csodálatos utazása

6 mese a 6. s z ü l i n a p o m r a

-D
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jaj! Nem lenne szabad ilyen szomorúnak lenned      
       a szülinapodon!

– Ó, tudod, én már belenyugodtam a dolgokba. 
A gazda, aki ideállított, már réges-rég elfeledkezett 
rólam. Nézd a ruháimat: hat éve ezeket viselem!  
Ezt a régi szalmakalapot, amit kilyuggatott a madarak 
csőre, ezt a napszítta pulóvert, ezt a sálat, amit 
összevissza tekert már a szél, ezt a kifakult nadrágot, 
ezt a sáros cipőt. Úgy festek, akár egy csavargó.

- A
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ehogyis! Nagyon szép madárijesztő vagy,  
hidd el!

– Ó, ez kedves tőled, de én tudom, hogy ilyen ütött-
kopott gúnyában már nem sok mindenre vagyok 
jó. A madarak már nem ijednek el tőlem: csivitelve 
repkednek körülöttem, néha még fészket is raknak a 
vállamon. Már nem riadnak meg tőlem a vakondok, 
az orrom előtt fúrnak járatokat. A nyulak is 
körülöttem ugrabugrálnak. Meglátod: egy év múlva  
a szemétre fognak hajítani!
– Hát, nagyon sajnálom, kedves madárijesztő, de 
mennem kell, meg kell etetnem a fiókáimat. Azért 
boldog születésnapot!
– Persze, menj csak, viszlát később, kis cinege! – 
köszön el a madárijesztő.

- D
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kis cinege elrepül. Fejében csak úgy nyüzsögnek az  
      ötletek.

Először is szétcsiripeli a sürgős üzenetet:
– Figyelem, figyelem: ma délben gyűlést tartunk  
a Kerekerdő tisztásán!  
Már hallja is, amint erdőről-mezőről visszhangzik  
az üzenet: a madarak minden nyelven eldalolják,  
a nyulak lábukkal dobolják, a szarvasok elbőgik  
a cinege felhívását.
Délben minden állat ott van a tisztáson.
– Nos, mi történt? – kérdezi a görény.
– Barátaim – kezdi a cinege, aki egy tölgyfaágon 
helyezkedett el –, a madárijesztő ma hatéves. 
Meglátogattam, és szegénynek nagyon rossz kedve 
van. Tennünk kell érte valamit, hiszen mindig 
olyan kedves volt velünk: nekünk, madaraknak, 
megengedte, hogy magokat csipegessünk, és 
a szalmaszálaiból fészket építsünk. Ti, nyulak, 
mindig lakmározhattatok a búzakalászaiból, zöld 
mezőin gyakran játszottak a vaddisznók. Ő egy igaz 
barát, akire mindig számíthatunk. Ismeri minden 
gondunkat-bajunkat, és mindig jó tanácsokkal 
szolgál.

A
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gaz! – helyesel a menyét. – De mit tehetünk érte?
– Azért búsul, mert elnyűtt a ruhája, mert úgy 

érzi, már semmire se jó. Ráadásul, mivel el se tud 
moccanni a mezőről, az őt körülvevő világot  
sem ismerheti meg.
– Ami a ruhákat illeti, semmi gond. Én köthetek 
neki egy pulóvert és egy szép sálat, értek hozzá! – 
mondja a menyét.
– Nadrágról majd mi gondoskodunk – jelentkeznek 
a nyulak. – A gazdasszony mindennap ugyanakkor 
teregeti ki a mosást. Fel sem tűnik majd neki, ha egy 
nadrágnak lába kél.

-I
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i meg a kalapot vállaljuk magunkra –  
     ajánlkoznak a verebek.

– És ha a madárijesztő utazni vágyik, van egy 
ötletem! – teszi hozzá a bagoly.
– Most pedig munkára! Este nyolckor találkozunk 
a mezőn, hogy megünnepeljük a madárijesztő 
születésnapját. De vigyázzatok, kerüljétek a feltűnést, 
hogy igazi meglepetés legyen neki! – zárja le a cinege 
a gyűlést. – Én majd a tortát intézem – teszi hozzá.

- M
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z állatok egész délután sürögnek-forognak.  
       A menyét kötöget, a nyulak a bokorban  

lapulva várnak a gazdasszonyra, és amint az  
hátat fordít, egymás vállára kapaszkodnak, hogy 
elcsenjenek egy nadrágot a ruhaszárító kötélről. 
A verebek egy esküvőn kapják le a margarétákkal 
szegélyezett szalmakalapot a menyasszony húgának 
feje búbjáról, a cinege pedig egy hatalmas, szamócás 
tortát készít.
Amint leszáll az est, az állatok mind a madárijesztő 
mezejére vonulnak.
– Boldog születésnapot, boldog születésnapot, 
madárijesztő! – köszöntik sorra.
    A madárijesztő szóhoz sem jut, annyira meg van  
    hatódva.

A
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ontsd ki az ajándékaidat! – biztatja a cinege.
       – Ó, egy pulóver és egy csíkos sál… Húha, 

egy nadrág meg egy virágos kalap! – ámuldozik  
a madárijesztő, miközben a csomagokat bontogatja. – 
És ez? Ez micsoda?
– Egy nyaklánc – feleli a szarka. – Az úton találtam, 
valaki biztosan elhagyta.
Senki nem hisz ugyan a tolvaj szarkának, de a 
nyaklánc remekül mutat a madárijesztő nyakán.
– Köszönöm mindenkinek, barátaim, nagyon meg 
vagyok hatva!

-B
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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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Dobj egyet!
átravan még egy különleges ajándék – szólal meg  
     a bagoly. – Bemutatom a barátaimat,  

a két sast, Jönt és Megyet. Kicsit megutaztatnak  
a levegőben.
Azzal hopp, a sasok megragadják a madárijesztő egy-
egy karját, és a magasba szárnyalnak vele, a tanyák,  
a dombok és az erdők fölé. A madárijesztő alig hisz  
a szemének.
– Hé, nézzétek, ott egy patak, messzebb pedig ott  
a város, látni lehet a harangtornyot! Ó, milyen kicsi 
innen nézve a mezőm!
Amikor a sasok újra leteszik a földre, a madárijesztő 
szinte mámoros állapotban van. Barátai körülveszik és 
megtapsolják.
– Nos, milyen volt ez a kis utazás a felhők felett?
– Fantasztikus, csodálatos! – feleli a madárijesztő 
kicsit zihálva. – Köszönöm, barátaim, ez volt életem 
legszebb születésnapja! Alig várom a jövő évet, hogy 
hétéves legyek, és felfedezzem az egész világot!

-H
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