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a  K i s f iú ,  a  VaKond,  a  R óKa  é s  a  L ó



Szia !
Az elején kezded? De hisz ez csodálatos! 
Én a közepén szoktam, az elejét mindig 
átugrom. Meglepő, hogy írtam egy könyvet, 
mivel nem is nagyon szoktam olvasni. 
Az igazság az, hogy nekem nagy szükségem 
van a szöveget kísérő képekre. A kép olyan, 
mint egy sziget a szavak tengerében, ahol 
elidőzhetünk egy kicsit.
        Ez a könyv mindenkihez szól, 
legyen nyolcvan- vagy nyolcéves. Én néha 
úgy érzem, hogy mind a kettőt rám lehet 
fogni. Azt szerettem volna, ha ezt a 
könyvet bármikor és bárhol elkezdheted 
olvasni – akár a közepén is. Ha kedved van, 
belefirkálhatsz, vagy behajtogathatod a 
sarkait. Nem baj az, ha látszik rajta, 
hogy sokat forgatják.



A rajzokon legtöbbször egy kisfiú szerepel 
egy vakond, egy róka és egy ló társaságá-
ban. Gyorsan be is mutatom őket, de 
biztosra veszem, hogy én sok mindent nem 
istudok róluk, amit te felfedezel bennük, 
úgyhogy rövidre fogom.
 A Kisfiú magányos. Aztán felbukkan 
a Vakond. Először csak a vadont bámulják. 
Azt hiszem, a vadon hasonlít egy kicsit az 
élethez. Olykor ijesztő ugyan, de szép. 
Csatangolásaik során találkoznak a 
Rókával. Ezzel a helyzettel nem könnyű 
megbirkózni, hogyha történetesen vakond 
vagy.
 A Kisfiú tele van kérdésekkel,  
a Vakondnak folyton a sütin jár  az esze, 
a Róka pedig többnyire hallgat. 
 Bizalmatlan. Őt ugyanis 
    megsebezte már az élet.



  Ilyen hatalmas lénnyel, mint a Ló, 
még soha nem találkoztak. És ilyen 
 kedvessel sem.
 Mindannyian mások, akárcsak mi, 
 és mindegyiküknek megvan a maga 
gyengesége.

 Én mind a négyükben magamra ismerek 
egy kicsit. Csatangolásaik idején tavasz van 
– az egyik pillanatban havazik, a másikban 
ragyog a nap.  Ez szintén hasonlí t egy 
kicsit az élethez: pillanatok alatt megváltoz-
hat körülöttünk minden. 



  Remélem, ez a könyv bátorságot önt
  beléd, talán bátrabban élsz majd, jobb 
 leszel magadhoz és másokhoz is. 
 Szükség esetén pedig attól sem riadsz 
majd vissza, hogy segítséget kérj, ami mindig
 bátorságra vall.
 Alkotás közben gyakran azon tűnődtem: 
hogy jövök én ahhoz, hogy írjak egy ilyen 
könyvet? De ahogy a Ló mondja:

”Az igazság az, hogy mindenki improvizál.”
 Úgyhogy én azt mondom: Tárd ki a 
szárnyadat, és kövesd az álmaidat! 
 Nekem ez a könyv volt az egyik. Remé-
lem, tetszeni fog.   
       Sok szeretettel: Charlie



Szia!





– Olyan kicsi vagyok – 
       mondta a Vakond.

– Igen – 
   mondta                      
  a Kisfiú –,
 de nagy 
dolgokra 
   vagy képes..





– Mi akarsz lenni, 
ha nagy leszel?

– Kedves – mondta a Kisfiú.





– Szerinted mi számít 
sikernek? – 

kérdezte a Kisfiú.

– Szeretni valakit – 
mondta a Vakond.



Hát, szia!



– Van kedvenc mondásod? – 
 kérdezte a Kisfiú.
– Igen – felelte a Vakond.
 – Mi az?
  – Ha   valami nem sikerül
 elsőre,   egyél egy kis sütit!
– Értem.
  – És           az segít?
– Mindig.



Épp csak 
megkóstolom 
       picit.



– Hoztam neked egy finom 
sütit – újságolta a  Vakond.
– Tényleg?
– Igen.
 – Hol        van?
              – Megettem –     
 mondta      a Vakond. 
   – Ó...
– De hoztam helyette      
egy másikat.
– Tényleg? És az hol van?
– Úgy látszik, ugyanarra 
  a sorsra jutott.



– Szerinted mi a legnagyobb 
       időpazarlás?

– Másokhoz hasonlí tgatni 
magad – 

felelte a Vakond.



– Azon tűnődöm, van-e olyan, 
hogy a Felejtés Iskolája.





– A legtöbb öreg vakond, 
akit ismerek, már bánja, hogy 
az álmai helyett sokszor 
a félelmeire hallgatott.



– Mi ez itt előttünk?

– A vadon – 
mondta a Vakond.
– Ne félj tőle.



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!

20
14

.1
1.

22
.-i

 á
lla

po
t

https://konyvmolykepzo.hu/products-page/ajandekkonyv/charlie-mackesy-a-kisfiu-a-vakond-a-roka-es-a-lo-8714?ap_id=KMR
https://konyvmolykepzo.hu/products-page/ajandekkonyv/charlie-mackesy-a-kisfiu-a-vakond-a-roka-es-a-lo-8714?ap_id=KMR
https://konyvmolykepzo.hu/products-page/konyv/janet-mcnally-lanyok-a-holdban-8300?ap_id=KMR
https://konyvmolykepzo.hu/products-page/ajandekkonyv/charlie-mackesy-a-kisfiu-a-vakond-a-roka-es-a-lo-8714?ap_id=KMR


– Képzeld el, milyen lenne, 
ha kevésbé félnénk.




