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Jeż w ogrodzie

Badylek płacze. Płacze tak żałośnie.
– Chlip, chlip, chlip – pochlipuje.
– Co ci się stało? – pyta Jaś.
– Boli cię łapka? – pyta Janeczka.
Ale Badylek nie umie powiedzieć, co go boli. 

Ciągnie Janeczkę za sukienkę. Na dwór. Do ogro-
du. Jaś biegnie za nimi. A  tam? Co to kryje się 
w  trawie? Zwierzątko! Jakie dziwne zwierzątko! 
Z kolcami.
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– Na pewno ukłuł się w nos – mówi Jaś. – Bady-
lek ukłuł się w nos o tego zwierza. On wygląda jak 
poduszka na igły.

Jaś i Janeczka wołają mamę.
– W  ogródku jest poduszkozwierz z  igłami! – 

krzyczy Janeczka.
– Ukłuł Badylka w nos! – wrzeszczy Jaś.
Przychodzi mama Jasia.
– Ach, to jeż! – mówi. – Wystraszyliście go. Ja-

siu, idź i przynieś trochę mleka na spodeczku. Jeśli 
będziemy mili dla jeża, to jutro znów do nas przyj-
dzie.

– Dlaczego on ma kolce? – pyta Jaś.
– Żeby pieski nie mogły go ugryźć – mówi ma- 

ma. – A  kotki podrapać. Po prostu stawia kolce 
i nikt nie może zrobić mu krzywdy.

– Ja nie mam kolców – mówi Jaś.
– Nie – odpowiada mama. – Ale wyobraź sobie, 

że je masz. Nie mogłabym dać ci buziaka… No, 

Badylek szczeka i skacze wokół dziwnego zwie-
rzątka. Ale nie ma odwagi podejść bliżej.
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Jaś i Janeczka płyną statkiem

– Mam statek! – krzyczy Janeczka. – Łóżko to sta-
tek.

– Statek musi mieć żagiel – mówi Jaś.
Jaś i Janeczka bawią się w sypialni. W domu Ja-

neczki. Bo pada deszcz. A mama powiedziała: „Sio 
z kuchni. No już!”.

I  teraz siedzą na wielkim łóżku. To łóżko jest 
statkiem.

– Mam pomysł! – woła Janeczka. – Patrz, suszar-
ka do bielizny. To będzie maszt.

niech teraz jeż pochodzi sobie sam po ogrodzie. Ju-
tro na pewno wróci.

I rzeczywiście, następnego dnia jeż znów się po- 
jawia. Przychodzi wypić mleko ze spodeczka. 
A  najfajniejsze jest to, że Badylek wcale nie chce  
go ugryźć. Jeż mu już nie przeszkadza.

I tak powinno być.
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Najsłynniejsze holenderskie 5-latki znów w Polsce!
Znacie ich? Oto Jaś i Janeczka – para nierozłącznych 
przyjaciół. Są ciekawscy, mają szalone pomysły 
i mnóstwo przygód. Bawią się, rozrabiają i razem 
odkrywają świat.
Napisane prostym językiem opowiadania o ich 
codziennych perypetiach to klasyka niderlandzkiej 
literatury dziecięcej. Teraz prezentujemy je polskim 
czytelnikom w nowym przekładzie. Na serię Jaś 
i Janeczka składa się pięć tomów, które można czytać 
w dowolnej kolejności. Ta książka to drugi z nich.

– Ty jesteś klientem – mówi Janeczka. – A ja sprzedawczynią.
– Dzień dobry – zaczyna Jaś. – Dostanę pół kilo rodzynek?
– Oczywiście, proszę pana. – Janeczka wkłada do woreczka 
trzy rodzynki. – Coś jeszcze, proszę pana?
– To nie jest pół kilo – mówi pan. – To są trzy rodzynki.

Polecamy także:

cena 34,90 zł




