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De când şi-a luat binoclu, Laura 

a învăţat foarte multe despre 

animale. Azi se duce să se uite la 

veveriţa Niki, care îşi pregăteşte 

proviziile pentru iarnă.  

Iar căţeluşul Nero o ajută pe 

Mara să găsească bunătăţile care 

au dispărut din frigiderul bunicii.  

Două poveşti cu ilustraţii 

inserate în text, gândite special 

pentru copiii care fac primii paşi 

în lumea cărţilor. Fiecare poveste 

este urmată de exerciţii.

Un pui de pinguin, un pui de 

tigru și un elefănțel vor să afle 

cum trăiesc oamenii, așa că ies 

pe ascuns din grădina zoologică 

și încep să se plimbe prin oraș. 

Iar Leon vrea să fie detectiv, ca 

bunicul său. Și iată că în curând 

face rost de primul lui caz: 

trebuie să descopere cine i-a 

furat bicicleta. Două povești 

cu ilustrații inserate în 

text, perfecte pentru 

cititorii începători.

Toți iepurașii au plecat în vizită la bunica lor. 

Dar iepurașul Francisc și surioara lui, Kiki, 

au fost pedepsiți să rămână acasă. Crezând 

că nu mai e nimeni în căsuța iepurilor, niște 

hoți vin să le fure ouăle de Paște. Noroc cu 

Francisc și Kiki! Au ei ac de cojocul hoților!
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— Curățați-vă  și spălați-vă 

pe ! Bunica  ne așteaptă 

deja de multă vreme cu ! 

strigă mama .

— Pot să car eu ? 

întreabă .



— Ba nu, eu vreau să-l car! 

strigă sora lui, .

— Ba nu, eu! strigă  și 

mai tare.

 îl plesnește pe  

peste .

 cu  cade de pe 

.
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— Hamster repezit ce ești! 

strigă .

—  împiedicată! urlă și 

.

—  încăpățânată! se 

răstește .



—  nesuferită! i-o 

întoarce .

 o apucă pe  de 

.

Se păruiesc ca sălbaticii.

11



B
E
1
0
7ISBN 978-606-94905-5-6

Iepurașul
Francisc

și hotii
de ouă

Ursel Scheffler

Cu ilustrații de 
Hermien Stellmacher

La Editura Booklet Fiction a mai 

apărut:

La Editura Booklet Fiction a mai 

apărut:

De când şi-a luat binoclu, Laura 

a învăţat foarte multe despre 

animale. Azi se duce să se uite la 

veveriţa Niki, care îşi pregăteşte 

proviziile pentru iarnă.  

Iar căţeluşul Nero o ajută pe 

Mara să găsească bunătăţile care 

au dispărut din frigiderul bunicii.  

Două poveşti cu ilustraţii 

inserate în text, gândite special 

pentru copiii care fac primii paşi 

în lumea cărţilor. Fiecare poveste 

este urmată de exerciţii.

Un pui de pinguin, un pui de 

tigru și un elefănțel vor să afle 

cum trăiesc oamenii, așa că ies 

pe ascuns din grădina zoologică 

și încep să se plimbe prin oraș. 

Iar Leon vrea să fie detectiv, ca 

bunicul său. Și iată că în curând 

face rost de primul lui caz: 

trebuie să descopere cine i-a 

furat bicicleta. Două povești 

cu ilustrații inserate în 

text, perfecte pentru 

cititorii începători.

Toți iepurașii au plecat în vizită la bunica lor. 

Dar iepurașul Francisc și surioara lui, Kiki, 

au fost pedepsiți să rămână acasă. Crezând 

că nu mai e nimeni în căsuța iepurilor, niște 

hoți vin să le fure ouăle de Paște. Noroc cu 

Francisc și Kiki! Au ei ac de cojocul hoților!




