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A KICSI CSACSI SOROZAT SZERZÔJE
RINDERT KROMHOUT

Rindert Kromhout 1958-ban született Rotterdamban. Kisgyermek évei egy részét gyermekotthonokban
töltötte. Eredetileg óvó bácsinak tanult, ám az írás egyre inkább lekötötte. Gyermekeknek szánt írásai
1978 óta jelennek meg a nevesebb holland gyermekújságokban és kiadóknál. Mûveit számos nyelvre
lefordították, írásait, munkásságát több kitüntetéssel is díjazták. A Kicsi Csacsi címû sorozat alapján
gyerekszínházi elôadás is készült, a Theater Terra (Amszterdam) dramatizálásában.

A Kicsi Csacsi sorozat köteteiben Kicsi Csacsi kalandjait követhetjük nyomon. A bölcsôdés-óvodás
korú Csacsi családját és kis barátait különbözô helyzetekben ismerjük meg, kötetrôl kötetre számta-
lan izgalmas eseményt követhetünk nyomon – Kicsi Csacsi
szemszögébôl. A szövegezés, a kalandok a kis fôhôs életko-
rának és tapasztalatainak felelnek meg. A történeteket
Annemarie van Haeringen csodás rajzai teszik még színe-
sebbé és kerek egésszé

Kicsi Csacsi kalandjai közül a magyar kisgyerekek elôször a
Kicsi Csacsi és a születésnapi ajándék, valamint a Kicsi Csacsi
és a rosszcsont madár címû történeteket ismerhetik meg.



|A hosszú hajú királykisasszony|

Annemarie van Haeringen (1959 Haarlem-) elôször Tilburgben kezdett el illusztrációval foglalkozni, majd az amsterdami Rietveld
Academie-n fejezte be tanulmányait. Rajzai pályafutása kezdetétôl  rendszeresen megjelennek. Animációk és könyvillusztrációk so-
ra kapcsolódik a nevéhez. Azonban Annemarie van Haeringen nemcsak kiváló illusztrátor, de remek gyermekkönyv-író is. Erre pél-
da a magyar nyelven most megjelent, A hosszú hajú királykisasszony címû mesekönyv, melynek szövegét és rajzait egyaránt ô jegy-
zi. A bájos képeskönyv gazdagon illusztrált lapjain végig kísérhetjük a hosszú hajú királylány mindennapjait baba korától felnôtt ko-
ráig, amikor is eladó sorba kerül. A humoros, ugyanakkor tanulságos mese szöveg és rajz összjátékából áll össze.

ANNEMARIE VAN HAERINGEN
A HOSSZÚ HAJÚ KIRÁLYKISASSZONY
SZERZÔJE, RAJZOLÓJA

|www.mokuskonyvek.hu|



BENJAMIN LEDUC 
Képregények és ifjúsági könyvek szerzôje, rajzfilm rendezô. Elsô sikerkönyve a
Delphin Kiadónál 2007-ben jelent meg, „Hugó és a fekete erdô titka” címmel.
A DOUDOU-sorozat – a mi CSIBI sorozatunk elsô könyve 2013-ban látott napvilá-
got és hamarosan követte a második. 

Alkotó módszerérôl így nyilatkozott egy gyermekkönyvtár író-olvasó találkozóján:
„Ami az írást illeti, van egy jegyzettömböm és tele vagyok ötletekkel. Ha valami tet-
szik, azonnal lejegyzem – néha azonnal tovább is fejlesztem a gondolatot. Máskor
pedig késôbb veszem elô, és csak akkor dolgozom fel, ha még mindig látok benne
fantáziát. Az ihlet, az inspiráció bárhonnan jöhet: egy álomból, egy cikk elolvasását
követôen vagy egy utcai jelenet után, melynek éppen tanúja voltam, stb.”

LAURENT RICHARD
A Csibi sorozat illusztrátora, Laurent Richard 1972-ben
született Bretagne-ban. 1998 óta dolgozik, mint il-
lusztrátor a sajtónak és ifjúsági kiadóknak. Diplomáját
a párizsi Estienne Fôiskolán (Iparmûvészeti Fôiskolának
felel meg) és a Párizsi Egyetemen szerezte. Több mint
tíz esztendeig oktatott is iparmûvészeti tárgyakat.
2005-ben jelent meg papírból kivágott figurája, Bali a
francia televízió képernyôjén, majd elindult hódító út-
jára. Ma Binicben, a tengerparton él és alkot.

Magyarul is megjelent a francia gyerekek kedvence, a Csibi sorozat, egyelôre
két kötete ismerhetô meg közelebbrôl. A könyvek címe: Csibi állatorvos

lesz és Csibi tûzoltó lesz. A könyvekben egy kisfiú, Bali keveredik kalan-
dokba alvópajtijával, Csibivel. Az alvópajti fordítói szólelemény a fran-

cia eredeti címében is szereplô „doudou” lefordítására, amelynek jelen-
tése „a kisgyerekek által az alváshoz ágyba vitt puha anyagokból készült

eszköz, figura, tárgy”. Ennek a „tárgynak, figurának” a klasszikus megfele-
lôje a maci, ami leggyakrabban kedvenc alvópajtija a kisgyerekeknek.

A könyvekben fôszereplô kisfiúnak, Balinak egy
kiscsibe a kedvenc alvópajtija, akivel együtt
gyógyítanak állatokat, és aki tûzoltónak is ki-
váló. Csibi – Benjamin Leduc, az ismert fran-
cia rajzfilm és gyermekkönyv szerzô figurája
nem akármilyen alvóka, nem akármilyen alvó-

pajtija barátjának, Balinak. Minden benne
van, ami szerethetô: mulatságos, csinta-

lan, képzeletgazdag, olykor szánalmat
vagy együttérzést keltô vagy éppen
megható. Csibinek és társainak képi

ábrázolása színes, egyszerû és kifeje-
zô. Laurent Richard illusztrációi egye-

nesen elragadóak. Aranyos, édes, dina-
mikus figurák – és nem utolsósorban mulatságosak. 

Az a közösség, amelyet Bali és Csibi alkotnak, igen fontos a baráti kapcso-
latok és a gyermeki kötôdések szempontjából.

Eredeti ötlet, hogy a legkisebbek e könyvecskék révén felfedezhetnek és megismerhetnek különféle foglalkozásokat, szakmákat és
hivatásokat – hiszen ezek mind megtalálhatók körülöttünk. A dudorok és sebek ellátása és kezelése – mindez az állatok iránti sze-

retettel párosulva a gyermekek életére is kihat. Bizonyára maguk is bátrabban viselkednek majd egy
sebkötözés során.   

A tûzoltók pedig minden gyermek számára a bátorság és segítôkészség legfôbb példái. Egy
ilyen történet pedig a maga egyszerûségében tudat alatt is elôvigyázatosságra is nevel. 

|www.mokuskonyvek.hu|

|Csibi állatorvos lesz||Csibi tûzoltó lesz|



A képen A hanta banda – Ôskori kaland szerzôje: Dirk Nielandt, aki 1964. augusztus 5-én
született Vilvoordé-ban, Belgiumban. Újságírást és marketinget tanult. Egy lánya – Joni – és egy fia – Mees – van.
Gyerekkönyv-szerzô, de már 1992 óta dolgozik a televíziónak, elsôsorban gyerekmûsoroknak, mint rendezô és
forgatókönyvíró.

Íróként 1995-ben debütált Traan (Könny) címû mûvével. Azóta ötvennél több könyve jelent meg, kü-
lönbözô korosztályoknak, elsôsorban a 2–5, a 6–9 éveseknek és a 9 év felettieknek.

Egyes mûveit több mint húsz nyelvre lefordították. Négy könyvét jutalmazták valamilyen kitüntetéssel,
köztük kettôt a gyermekolvasókból álló zsûri díjával. Számtalan sorozat fûzôdik a nevéhez. Folyóirat szer-
kesztôként is tevékenykedett a 90-es évek elején. Dirk Nielandt honlapja: http://www.dirknielandt.be/

Egy interjúban többek közt az alábbiakat mondta:
„Emlékszem, amikor elsô-második osztályos koromban elkezdtem olvasni, azok az olvasmányok, amelyeket a kezembe nyomtak, ször-

nyen unalmasak voltak. Mostanság sokkal nagyobb a kínálat szórakoztató könyvekbôl, és ehhez én is igyekszem íróként hozzájárulni.
Azt szeretném, hogy a gyerekek szívesen olvassanak, akkor is, amikor nem az iskola várja el ezt tôlük. Ne hagyják abba az olvasást, ma-
radjanak olvasók, mert olvasni klassz dolog. Arra törekszem, hogy az én olvasóim jókedvû gyerekek legyenek.”

A képen Astrid Yskout, A hanta
banda illusztrátora látható, aki ezeket tartotta fontosnak
elmondani magáról a honlapján:  „Üdvözlök Minden-
kit! Illusztrátor vagyok. Belgium legkisebb falujában
az ország csücskében élek, ahol elegendô hely és idô
van a táncra, a rajzra, a kézimunkára, a hangos álmo-
dozásra. Portfoliómban szerepelnek kulturális és zenei
fesztiválok mindenféle design-tervei, kiadóknak, ké-
peslapoknak készített illusztrációk és olyan mûvek,
amelyeket egyszerûen csak kedvtelésbôl készítettem.”

A mókus könyvek sorozatban megjelent A hanta banda
– Ôskori kaland. A flamand gyerekkönyv szerzôje Dirk
Nielandt, illusztrátora Astrid Yskout. 

A hanta banda két tagból áll mindössze, egy mackó-
fiú és egy keselyûlány alkotja a csapatot. Jó kis csapat

ez, a történet kezdetén unatkoznak, emiatt kitalálják,
hogy munkát kellene vállalni, mert az szórakoztató lehet. 

Egy hirdetésben látják, hogy a Tévé éjjeliôrôket keres, gondol-
ják, ez nekik való, úgyis szeretnek aludni. Jelentkeznek, beállnak éjjeliôrnek, és az elsô és leg-
fontosabb, amit a Tévéigazgató Bácsi a lelkükre köt, hogy be ne kapcsolják az üvegvit-
rinben díszhelyen álló tévét, mert az a legelsô tévé. 

A kis gézengúzok persze nem fogadnak szót, bekapcsolják, és ebbôl lesz a kalamajka…
Mindenféle varázslatos kalandok következnek, a stúdióban ott terem egy mamut

meg egy ôsember, és ahogyan végigéljük a kalandokat Mackó Lackóval és Kese-
lyû Klárival, izgulhatunk végig és jókat derülhetünk a mókás történeten.

|www.mokuskonyvek.hu|

|A hanta banda – Ôskori kaland|



Kapható: Alexandra, Könyvtárellátó, Libri, Líra Könyv, Pagony,  
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Rindert Kromhout
KICSI CSACSI
ÉS A SZÜLETÉSNAPI AJÁNDÉK
Annemarie van Haeringen
illusztrációival
Fordította Csóti Magdaléna
ISBN 978-615-80504-5-6
Keménytáblás, 2490 Ft

Kicsi Csacsi legjobb barátjának, Jakinak
most van a születésnapja, amire illik ajándé-
kot adni. Íbisz bácsi boltjában rá is talál a le-
geslegszebb játékszerre. A gyönyörû, piros
papírsárkány annyira tetszik neki, hogy meg
akarja tartani. Csacsi Mama azonban átlát
fiacskája mesterkedésein

A holland szerzôpáros bájos képeskönyve
egy sorozat elsô darabjaként jut el a magyar
gyerekekhez. A kötet humorával és elbûvö-
lô illusztrációival elsôsorban a három éven
felülieknek nyújt jó szórakozást.

Rindert Kromhout
KICSI CSACSI
ÉS A ROSSZCSONT MADÁR
Annemarie van Haeringen illusztrációival
Fordította Csóti Magdaléna
ISBN 978-615-80504-7-0
Keménytáblás, 2490 Ft

Kecál madár belevaló fickó: nincs olyan dolog, amihez
ne lenne mersze. Átmenni egy keskeny faágon a fo-
lyó fölött, felmászni egy magas faház legtetejére,
heccbôl becsengetni bárkihez. A rosszcsont nem gyôz
dicsekedni a bátorságával Kicsi Csacsi és Jaki elôtt.
Persze ôk sem akarnak gyávának látszani. De érde-
mes-e követniük mindenben a vagánykodót? És med-
dig tart a hencegô merészsége? Bátorságpróbákról és
barátságról szól megkapóan a holland szerzô vidám
és tanulságos meséje a három éven felülieknek.

Annemarie van Haeringen: A HOSSZÚ HAJÚ KIRÁLYKISASSZONY
A szerzô illusztrációival. Fordította Csóti Magdaléna
ISBN 978-615-80504-6-3 
Keménytáblás, 2490 Ft

Volt egyszer egy királylány, aki olyan dús és hosszú hajat hordott, ami végül már csak két
nagy bôröndben fért el. Ezeket pedig egy erômûvész hordozta ôfelsége mögött. A király
így vigasztalta leányát: – A szép haj a leány legfôbb ékessége!

Csakhogy nem akadt olyan gazdag császári, királyi vagy akár csak hercegi kérô e világon,
aki a szépséges leánnyal együtt a két bôröndöt cipelô erômûvészt is palotájába fogadta vol-
na. Ekkor a királykisasszony merész elhatározásra jutott, hogy megszabaduljon rabságából… 

Annemarie van Haeringen meghökkentô meséje a sajátos humorú rajzokkal remek szórako-
zást nyújt a különös történetek iránt is érdeklôdést mutató három éven felüli gyerekeknek.

Benjamin Leduc – Laurent Richard
CSIBI ÁLLATORVOS LESZ
Fordította Gámán-Morvay Katalin
ISBN 978-615-80504-1-8    
Keménytáblás 1990 Ft

Csibi egy szuper alvópajti, aki egy percig
sem habozik, orvosi köpenyt húz, hogy a
bajba jutott állatokon segítsen!
Csibi alvópajti egy életre szóló barát,
mindig ott van, ahol szükséged van rá!

Benjamin Leduc – Laurent Richard
CSIBI TÛZOLTÓ LESZ
Fordította Gámán-Morvay Katalin
ISBN 978-615-80504-0-1
Keménytáblás 1990 Ft

Csibi egy szuper alvópajti, aki egy per-
cig sem habozik, tûzoltócsizmát húz,
hogy segítsen barátján, Balin!
Csibi alvópajti egy életre szóló barát,
mindig ott van, ahol szükséged van rá!

A KÖTET 2000-BEN
ELNYERTE A

GOUDEN PENSEEL 2000
DÍJAT



  Tóthágas Plusz könyvesboltjaiban és online könyváruházaiban
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Lévai Lívia
Livi meséi
A TITKOS FEKETE KASTÉLY
A szerzô illusztrációival
ISBN 978-615-5701-00-9
Kartonált, 1490 Ft

Az erdô közepén egy fekete kastély búvik
meg. A kis erdei manók kíváncsiságát fel-
kelti  kastély, felkerekednek, hogy megnéz-
zék maguknak. Kiderül, hogy a kastélyt el-
foglalta seregével a Pókkirály. A bátor kis
manók szembeszállnak a Pókkirállyal, a
küzdelem során bajba kerülnek, de az erdô
népe összefog, hogy segítsen nekik... A
mesét a szerzô színes rajzai illusztrálják.

Livi hagyományos, mesélhetô meséinek
világát királylányok, tündérek, manók,
óriások, kiscicák és más meselények né-
pesítik be.

Lévai Lívia
Livi meséi
MACSKARÁCSONY
A szerzô illusztrációival
ISBN 978-615-80504-9-4
Kartonált, 1490 Ft

Cirmi cica furcsa zajokat tapasztal a villá-
ban, ahol idôs gazdájával lakik. Barátaival
úgy határoznak, földerítik a házat, keresve
a zaj forrását. A padláson járva látják, hogy
valaki nagy rendetlenséget csinált, és ami a
legnagyobb baj, eltûntek a karácsonyi dí-
szek, pedig már közeledik a nagy karácso-
nyi ünnepség, amelyre hivatalosak a kör-
nyék lakói is. Ó, jaj! Díszek nélkül nem le-
het karácsonyi ünnepséget rendezni… A
mesét a szerzô színes rajzai illusztrálják.

Livi hagyományos, mesélhetô meséinek
világát királylányok, tündérek, manók,
óriások, kiscicák és más meselények né-
pesítik be.

Lévai Lívia
Livi meséi
LULLALÍNA, A BÁTOR KIS HERCEGNÔ
A szerzô illusztrációival
ISBN 978-615-80504-8-7
Kartonált, 1490 Ft

A kis hercegnô álmából ébredve egyedül
találja magát egy tisztás közepén, azt sem
tudja, hogyan került oda. Szülei és kishúga
eltûnése miatt nagyon szomorkodik, a tisz-
tás virágtündérkéi vigasztalják ôt. Meg-
mondják neki, hová kell mennie, és mit kell
tennie, hogy visszakaphassa a családját.
Lullalina útra kel, hogy teljesítse a nagy fel-
adatokat… A mesét a szerzô színes rajzai il-
lusztrálják.
Livi hagyományos, mesélhetô meséinek
világát királylányok, tündérek, manók,
óriások, kiscicák és más meselények né-
pesítik be.

Dirk Nielandt
A HANTA BANDA – ÔSKORI KALAND
Astrid Yskout illusztrációival
Fordította Csóti Magdaléna
ISBN 978-963-88462-9-7   
Keménytáblás 2790 Ft

Keselyû Klári és Mackó Lackó barátok.
Jól tudják, hogy hazudni nem szabad.
De a valóság sokszor olyan unalmas!
Úgyhogy egy kis lódítással kiszínezik.

A két jó barát a tévénél vállal munkát.
Ott áll egy régi készülék, amit tilos bekapcsolni.
Ôk persze szófogadatlanok.
Ebbôl lesz ám a kalamajka!
Egyszerre egy ôsember rohan át a stúdión.
Nyomában egy dühödt mamut.
Segítség! Életre kelt az ôskor.

MÓKÁS TÖRTÉNET KEZDÔ OLVASÓKNAK.
KLÁRIVAL ÉS LACKÓVAL EGYÜTT ÉLJETEK ÁT
VICCES ÉS IZGALMAS KALANDOKAT!



Lévai Lívia (53)
tanulmányait Budapesten kezdte
el. A Vörösmarty Mihály Gimná-

zium elvégzése után dolgozni
ment, elôször napközis ne-

velôként, majd képesítés
nélküli pedagógusként
dolgozott.

Két év munka után vet-
ték fel a budapesti Kira-
katrendezô- és Dekoratôr
Szakiskolába, ahol egye-
bek mellett rajzot, grafi-

kát és mûvészettörténetet
is tanult. Az iskola elvégzése

után több éven keresztül kira-
katrendezôként dolgozott. 
2000-ben a Károli Gáspár Reformá-
tus Egyetem Tanítóképzô Szakára je-
lentkezett, felvették, és munka
mellett tanulva végezte el. Szak-

dolgozatának témakörét a vizuális
kultúra területérôl választotta.

Jelenlegi munkája mellett kezdett el
meséket írni, eleinte csak személyre szóló

ajándékként ismerô-
söknek, barátoknak,
ezeket a meséket
saját rajzaival illuszt-
rálta. Azóta a gyere-
keknek szóló mesék
írása és a rajzolás
nagy örömet jelent
számára.

A gyerekekkel való
kapcsolat fenntartá-
sára törekszik, há-
rom éve a Magyar
Nemzeti Galéria ön-
kéntese a múzeum-
pedagógiai mûhely-

ben, így sok hétvégén nyílik alkalma a gyerekekkel
találkozni, együtt alkotni, inspiráló hatásuk hozzájá-
rul új történetek megszületéséhez is. 

A mesék önálló kötetekben történô megjelenése –
mondta egy alkalommal –, új távlatokat nyit mese-
mondói és rajzolói alkotótevékenységében.

|Livi meséi – A titkos fekete kastély||Livi meséi – Macskarácsony||Livi meséi – Lullalína, a bátor kis hercegnô|
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