A szálak a Hamis Dzsungel Állatkereskedéshez vezetnek,
ahol egy feltűnően rózsaszínű hajú hölgy és a gyanús bácsi,
Ördögh Zoltán folytatják kétes üzleteiket.

Ám az akció során Bodza is bajba kerül.
Vajon hogyan fog kikeveredni ebből a zűrzavarból?
És vajon sikerül megmenteni a bajba jutott állatokat?
Az izgalmas kalandok csak rád várnak!
Lovranits Júlia Villő biológus, író, népszerű mesemondó,
akinek szívügye a természet megszerettetése.
Vérbeli mesélő, aki szerint egy budapesti lakótelepen is karnyújtásnyira
rejtőznek a csodák. Csak ki kell nyitnunk a szemünket, hogy meglássuk.

Nyomozz te is Bodzával,
és mentsétek meg a bajba jutott állatokat!
„Azért érdemes mindenkinek elolvasni ezt a könyvet,
mert izgalmas, kalandos, vicces, és közben lehet belőle tanulni is,
élőlényeket felfedezni is. Miközben a mesét olvasod, olyan,
mintha te magad lennél a szereplő.”
– Rebi (8,5) –
Felolvasásra 5 éves,
önálló olvasásra 8 éves kortól ajánljuk!

Az év természetvédelmi gyermekkönyve

Bodza, a természetmentő

Csakhogy a felnőttek nem figyelnek rá, így ő és – a kiránduláson részt vevő
két társa – Mirtill és Elzbieta próbálnak meg a rejtély nyomára bukkanni.

BODZA, A TERMÉSZETMENTŐ 2.

Bú´ntény a Sas-hegyen

Éld át Bodza újabb budapesti kalandját, amely valódi természeti bűntény!
Egy sas-hegyi kirándulás alkalmával Bodza igazi gaztettnek
lesz tanúja, amikor egy gyanús bácsi felháborító módon zsebre rak
egy kis piros hím bikapókot.
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Lovranits Júlia Villő

Ne félj, Természet, megvédünk!

Illusztrálta Imelda Green
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Bodza, a természetmentő 2.

Lovranits Júlia Villő

Az év természetvédelmi gyermekkönyve

Illusztrálta: Imelda Green
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Bűntény a Sas-hegyen!
Egy héttel az öreg tölgy megmentése után
Bodza és Nagyi izgatottan toporgott a Sas-hegy
bejáratánál. Nem is voltak egyedül: nagy csapat
nagymama, nagypapi és unoka csivitelt, zsizsegett
és lökdösődött körülöttük. Kályhacsőnyi objektívek
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üvegén csillant meg a napfény, de volt, akinek a
kezében kötőtű villogott.
– Micsoda társaság! – szörnyülködött Nagyi. –
Még a végén mindjárt nyugdíjasklubot alapítanak,
és megtanítanak kötni meg ultizni! Kíváncsi
vagyok, falat mászni meg paplanernyőzni szokott-e
bármelyik!
Egy nagypapa, aki zöld kalapjába kék
szajkótollat tűzött, lelkesen magyarázta szemüveges,
szeplős lányunokájának:
– Látod, Mirtill, ez az a hegy, amit Kelenföldről
szoktunk látni. Tudod, amelyiknek két tevepúpja
van. Ez a Sas-hegy!
– Tevesas, ez jó, tevesas! – vihogott Mirtill.
– Micsoda társaság! – szörnyülködött Bodza is.
De már jött is nagy sebbel-lobbal egy kedves,
mosolygós, sötét hajú nő, kék cincéres pólóban.
– Szép jó reggelt kívánok! Gratulálok
mindenkinek a csoda szép fotókhoz! – mondta.
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– Gyönyörű volt a tölgyfán játszó fény, kedves a
fűszál hegyén a kis katica, és a fürdőző cinege is
mókás!
– Jé, ő nemcsak úgy rutinból gratulál, hanem
tényleg meg is nézte a képeket! – lökte oldalba
Bodza a Nagyit, és ettől egyszeriben nagyot nőtt a
szemükben a hölgy.
– Madár Anna vagyok, és ma én mesélhetek
erről a csodálatos helyről. Először nézzünk meg
együtt egy filmet, amiben egy olyan kutató mesél
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a hegyről, aki már sok-sok évvel ezelőtt, fiatal
korában is ide járt kirándulni.
Bodza végigizgulta a filmet. Bár már tudta,
hogy a hegy védett terület, de mégis drukkolt a
kutatóknak, hogy megakadályozzák a beépítését.
Nehogy lerombolják a pillangók, madarak
élőhelyeit. Mintha csak a saját maga és a tölgyfa
történetét látta volna viszont!
A film után elindultak a meredek ösvényen.
Vakítottak a hófehér sziklák, közöttük egy-egy

8
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kék hegyi len vagy sárga naprózsa ékeskedett. Egy
kardoslepke libegett el a csoport mellett, vörös
vércse szitált a levegőben, odalent pedig jöttekmentek a villamosok, zajlott a budapesti élet.
– Sajnos a félénkebb, érzékenyebb állatfajok
közül sokan elmaradtak innen – mesélte Madár
Anna. – Például a kövirigó valószínűleg örökre
eltűnt a Sas-hegyről – mutatta egy csodás, kék
madár képét. – A hatvanas évek óta nem látták itt.
De ez a talpalatnyi terület még rengeteg védett
növénynek és állatnak ad otthont. Hihetetlenül
különleges ennek a helynek a kettőssége, a félig
épített környezet és a természet együtt. Ez a szép,
rózsaszín apróság például egy Szent István-szegfű,
itt pedig… Odanézzenek! Nem sokszor kerül szem
elé, az a kis piros ott! Egy hím bikapók!
– Tessék, a tevesas hegy után jön a bikapók! –
vihogott Mirtill.
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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!

2014.11.22.-i állapot

Rendeld meg most a kiadónál!
Még több jó könyv
megjelenését támogatod vele.
Imádom a jó könyveket. Kérem máris!

– Óvatosan, lassan sétáljunk el mellette egymás
után, hogy mindenki láthassa… – kérte Madár
Anna. De mondhatott szegény, amit akart, egy-két
néni meg bácsi az unokáikkal lecövekelt a kis pók
közelében, a többiek meg nem láttak semmit.
– Van egy tervem! – súgta Nagyi Bodzának. – Én
magamra vonom a figyelmüket, te meg maradj itt a
póknál. Hátha lősz egy jó fotót!
Nagyi előreszuszakolta magát a keskeny úton, és
valahonnan messziről kezdett kiáltozni:
– Ó, de csodálatos! Odanézzenek, ez nem lehet
igaz!
A tömeg egy emberként zúdult utána.
Bodza pedig megkönnyebbülten guggolt le
a pók mellé. Azaz csak guggolt volna, mert egy
férfi (aki egyáltalán nem nézett ki nagypapának)
szintén kihasználta a kavarodást: a kis, piros pókot
gyors mozdulattal egy dobozba csúsztatta és
zsebre vágta!
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