Íme, a világ legmókásabb kisiskolása:

Fruzsi kalandjait örömmel követik majd a gyerekek.
Mulatságos, kiváló olvasnivaló. – Kirkus Reviews
Park hihetetlenül mulatságos.
Egyéni humora ragyog ezekben a könyvecskékben.
– Booklist

Öcsimajom

O
L

és az

ASNI J
V

!

Fruzsi Bé a kis olvasók kedvence.

Furfangos Fruzsi Bé
Ó

A BABÁK egyenesen rémesek…
Vagy mégsem? Fruzsi Bé rájön,
hogy nem is rossz üzlet, ha az embernek
kisöccse születik. Legjobb barátnői ugyanis
szebbnél szebb ajándékokkal kedveskednek,
csak hogy láthassák az öcsikét. Sőt!
Talán a többieknek is meg lehet mutatni,
ha szabad behozni kisállatot a suliba…

Furfangos Fruzsi Bé és az Öcsimajom

Furfangos Fruzsi Bé

6

2

Park csodálatosan visszaadja, ahogyan az óvodások beszélgetnek
és ahogyan gondolkodnak. – Booklist
Park nagyon mulatságosan ír. Bár Fruzsi Bé még csak iskola-előkészítős,
a felsős olvasók is biztosan élvezni fogják kalandjait. – School Library Journal
Olvasd el a többi Furfangos Fruzsi Bé könyvet is!

BARBARA PARK

Park nagyon szórakoztató író. – The Book Report, America Online

999 Ft

Megszeretteti
az olvasást

ASNI J
V

Ó

Felolvasásra ötéves,
önálló olvasásra hat-hét éves
kortól ajánljuk.

!

O
L

ISBN 978 963 373 689 0

a gyerekekkel.
– Publishers Weekly

6

Furfangos_Ocsimajom_karton_VEGSO_UJ.indd 1

2014.04.08. 14:11

Furfangos Fruzsi Bé
és az Öcsimajom

1

furfangos_ocsimajom_beliv_v03_vegleges.indd 1

2014.04.08. 14:20

Furfangos Fruzsi Bé
és az Öcsimajom

Könyvmolyképző Kiadó
Szeged, 2014

3

furfangos_ocsimajom_beliv_v03_vegleges.indd 3

2014.04.08. 14:20

Tartalomjegyzék
1. fejezet: Meglepetés!

2. fejezet: Minek ide babaszoba?

7

14

3. fejezet: Történt valami csodás!

22

5. fejezet: Kismajom?!

37

4. fejezet: Hipphopp és Ugribugri
6. fejezet: A legeslegeslegjobb barátnők
7. fejezet: Ezt az iskolában

úgy mondják, hogy…

8. fejezet: Én és az Igazgató Úr

9. fejezet: Okostojás, tökkelütött és a
lusta disznó

29
43

51

58

66

5

furfangos_ocsimajom_beliv_v03_vegleges.indd 5

2014.04.08. 14:20

6

furfangos_ocsimajom_beliv_v03_vegleges.indd 6

2014.04.08. 14:20

1. fejezet:
Meglepetés!
A nevem Furfangos Fruzsi Bé. A B. az tulajdonképpen Beatrix, ami a második nevem, de nem
tetszik. Úgy viszont tetszik, hogy Bé. Csak az
a baj, hogy Bé-vel sok szó kezdődik. A BABA
is.
Iskola-előkészítőbe járok, és tudom, hogy kell
leírni, hogy BABA. Azért tudom, mert anya elárult egy titkot: babája fog születni.
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Anya és apa együtt mondták el, épp vacsora közben. Paradicsomos káposzta volt, azt nagyon utálom.
– Van számodra egy meglepetésünk, Fruzsi
Bé! – jelentette be anya.
Ennek nagyon megörültem. Hátha mégsem
kell megennem a rémes főzeléket?
Sőt, a meglepetés általában ajándék szokott
lenni. Az ajándékokat szeretem a legeslegjobban a világon!
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Izgatottan pattogtam a széken.
– Mi az? És be van csomagolva? Nem is látom! – lelkendeztem.
Bekukucskáltam az asztal alá. Azt gondoltam,
hogy az ajándéknak ott kell rejtőznie, piros szalaggal átkötve.
Anya és apa egymásra mosolyogtak. Aztán
anya megfogta a kezemet.
– Fruzsi Bé, mit szólnál, ha születne egy öcsikéd vagy egy húgicád? – kérdezte.
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Vállat vontam.
– Nem tudom. Talán örülnék – mondtam.
Aztán bekukucskáltam a székem alá is.
– Mondjak valamit? – kérdeztem. – Sehol
sem találom azt a buta ajándékot.
Anya megkért, hogy üljek vissza, aztán apával még a babáról beszéltek.
– A baba a tiéd is lesz, Fruzsi Bé – szólt apa.
– Képzeld! A saját húgicád vagy öcsikéd, akivel
játszhatsz. Jó móka lesz, elhiszed?
Megint vállat vontam.
– Nem tudom. Talán.
Aztán felpattantam, és a nappaliba szaladtam.
– ROSSZ HÍREM VAN! – kiabáltam nagyon
harsányan. – AZ AJÁNDÉK NINCS EBBEN
A BUTA LIBA SZOBÁBAN SEM!
Anya és apa bejöttek a nappaliba, de már nem
mosolyogtak.
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Apa mély levegőt vett. – Fruzsi Bé, nincs is
ajándék. Nem mondtuk, hogy van. Azt mondtuk, hogy meglepetés. Emlékszel?
Anya mellém ült. – Az a meglepetés, hogy
kisbabát fogok szülni, Fruzsi Bé. Néhány hónap múlva lesz egy húgicád vagy egy öcsikéd.
Érted?
Erre én duzzogni kezdtem. Mert nagyon is értettem.
– Nem is kapok semmilyen ajándékot, ugye?
– kérdeztem nagyon morcosan.
Anya mérgesen nézett rám. – Jaj, de fárasztó vagy! – mondta, és visszament a konyhába.
Apa azt mondta, kérjek bocsánatot anyától.
A bocsánatot egyébként nem úgy kell kérni, hogy „kérek szépen egy bocsánatot”, hanem csak azt kell mondani, hogy ne haragudj,
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miután csúnyán viselkedtem. De én azt mondtam apának: – Anya is kérjen bocsánatot tőlem!
Mert egy baba nem valami jó meglepetés ám!
– és fintorogtam. – A babáknak kakiszaguk van
– magyaráztam. – A barátnőmnél, Dorkánál van
egy, és kakiszaga volt. Éreztem. És büfi is volt a
ruháján. Úgyhogy befogtam az orromat, és azt
kiabáltam: HŰ DE BÜDI! PFUJ! Erre Dorka
hazaküldött.
Amikor elmeséltem a történetet, apa a konyhába ment, és megbeszélte anyával.
Aztán anya behívott, és azt ígérte, hogy ha a
baba tényleg büdös lesz, akkor vesz majd nekem szobaillatosító permetet, és én magam
spriccelhetem. Csak a babára nem szabad, akkor sem, ha kakiszaga van.
– Olyan légfrissítőt kérek, aminek Erdei Friss
illata van – mondtam.
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Anyához bújtam. Aztán visszaültem az asztalhoz, és megettem a vacsorát.
De otthagytam a paradicsomos káposztát,
mert az pfuj.
És mondjak valamit? Nem kaptam édességet.
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