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HOME 
Author: Kinga Rofusz

Silent Book
Published 2018
64 pages, 230x265 mm 
cover: artboard, stamped
Ages 6+

Rights available worldwide

What does home mean for you?
A safe haven? A place to spend time with your loved ones?
The hero of HOME is a small boy who one day has to face up to the fact that his family home 
has been sold and a new one bought.
This is a story about saying good bye to the old home, about missing it, about experiencing 
loss but eventually finding a new safe haven.



írta:
Marék Veronika

rajzolta:
Richly Zsolt
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A népszerû rajzfilmsorozat hôseinek kalandjai folytatódnak:

Menyus, Kockásfülû és a hóember túljárnak Mozdony eszén. Kistöfi pedig tulipánba
boritja az egész várost, aminek nem mindenki örül. De minden jó, ha a vége jó,

és errôl Kockásfülû most is gondoskodik.

Már megjelent:

AZ ELVESZETT PAPAGÁJ – ZENEDÉLUTÁN

www.vivandra.com
www.kockasfulu.hu
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2. Menyus és a hóember Tulipánok a térenMenyus és a hóember Tulipánok a téren
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BUNNY IN THE SUITCASE 
– SERIES 
Author: Veronika Marék  
Illustrations: Zsolt Richly

Published 2007–2008
32 pages, 235x70 mm
hardcover / Ages 3+

Rights available worldwide

3 books with 2 tales per title: 
The Lost Parrot – Music Afternoon
Menyus and the Snowman – Tulips at the Square
Christa’s Birthday – Menyus and the Sports Competition

The legendary characters and stories of the popular cartoon series appear in picture books. 
Each book includes two funny tales which are about the friendship of Bunny and children  
of different personalities and ages. Conflicts and tensions make friendship a bit complicated. 
But with the help of Bunny with pink-white chequered ears the quarrel is always followed  
by peaceful solutions.

Túljárok az eszén!

Gitárzenét keresek

a rádióban.
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Meg kell
szereznem
a labdát!

Csak a
cseresznyék
potyognak

rám...

28
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Indulok, úgy

érzem, baj lesz!
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Egy, kettô...

Jaj, de lemaradtam!

Menyus, te kisebb

súlyzókat kapsz.

Mindjárt

kezdhetjük.
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A népszerû rajz�lmsorozat hôseinek kalandjai folytatódnak:

Menyus, Kockásfülû és a hóember túljárnak Mozdony eszén. Kistö� pedig tulipánba

boritja az egész várost, aminek nem mindenki örül. De minden jó, ha a vége jó,
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Tiens,
il est l’heure 
de dormir...

THE BLUE-DOTTED 
ELEPHANT 
Illustrations, concept: Zsolt Richly 
Text: Veronika Marék

Release date: 2011
Pages: 48, 215x230 mm
Hard cover
Age: 2+

Rights sold: 
French worldwide

On each pages you enjoy the short stories of the Blue-dotted Elephant who tries to imitate 
different  animal mates with comparative success. 

Twenty playful stories with amazing illustrations by Zsolt RICHLY, popular Hungarian author 
of cartoons.



THE BIG AND THE SMALL  
Text/Illustrations: Veronika Marék

Published 2008
44 pages, 205x215 mm
hard cover, case bound
Ages 3+

Rights sold:
Japanese, French worldwide

Stories of two little brothers. Nineteen funny everyday life stories of two brothers, well-
known to all of us from childhood. 

Written and illustrated by the Hungarian children’s book writer-illustrator, Veronika Marék. 
She has gained popularity with her picture books already in Asia and in other parts of  
Europe as well. 

HÓBABA

– Milyen szép hóbabát gyúrtál itt kint! 
De most gyere aludni, késôre jár!
– Hideg lehet az erkélyen! Behozlak, 
mert megfázol.
– Jaj, jaj bátyus, nézd, csurom víz lett 
a párnám.
– Te kis buta! A hóbaba elolvad a szobában. 
Ô csak a hideget szereti. Fektessük le kint, 
az erkélyen. Így ni!
– Jó éjt! Reggel találkozunk!

5.
ÖCSITÉVÉ

– Tetszik ez a pingvines mese. Kár, hogy 
már vége van.
– Most aztán alvás! Te még kicsi vagy, 
ágyban a helyed!
– De én még nézni akarom a tévét!
– Nem engedem.
– Akkor csinálok tévét saját magamnak... 
Kedves nézôink, újabb mese következik.
– Mi ez a furcsa zaj? Meg kell néznem!
Nahát! Az öcsitévé mûsora sokkal jobb, 
mint az igazi.

3.

11.
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HOMOKVITORLÁS

– Menj innen, Anna! Te nem szállhatsz be 
a homokvitorlásunkba. Lányoknak tilos!
– Pukkadjatok meg! Hazamegyek.
– Ez a bot az árboc. De honnan szerzünk
vitorlát?
– Bízd rám, bátyus! Hé, Anna, állj meg! 
Ne haragudj ránk! Nélküled nem tudjuk 
befejezni a homokvitorlást. 
– Ügyes voltál, Öcsi. Csudajó a vitorlánk. 
Már bele is kapott a szél. És még utasunk 
is van.

13.



LOVE BIRD  
Author: Petra Finy 
Illustrations: Kinga Rofusz

Published 2013
80 pages, 230x265 mm
hard cover, case bound
Ages 7+

Rights are available worldwide

Stories of unbelievable happy or painfully suffering creatures, stories about faithful and 
enthusiastic love, about nightmarish jealousy and love full of hatred.

Seven sorrowful and fascinating love stories with amazing illustrations.

61
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Marlen félénken megkérdezte Gerlemtől, talált-e magának azóta társat, 
de a férfi megrázta a fejét. Aztán Gerlem tette fel ugyanezt a kérdést 
Marlennek, és az asszony is nemmel felelt. Akkor megkönnyebbülten 
egymás nyakába borultak, és Gerlem így szólt:

- Mutatok neked valamit! – azzal kézen fogta a boldogságtól botladozó 
koboldasszonyt. Arra a tisztásra vezette Marlent, ahol a kék koboldok 
az esküvőket tartják. A tisztás közepén ott állt régi menyegzői sátruk, 
virágokkal díszítve.

- Minden áldott reggel friss virágot hoztam, mert hittem, hogy egyszer 
hazajössz hozzám. A többiek sült bolondnak néztek, azt mondták, öreg 
koromra megkergültem, és csak kinevettek. De én nem törődtem velük, 
hanem reggelente újra és újra kijöttem ide, és feldíszítettem a sátrat, 
hogyha visszatérsz hozzám, illendő díszben vegyelek feleségül. És látod, 
igazam volt, hiszen itt vagy!

- Igen, itt vagyok – felelte Marlen, és csendesen hozzátette. – És most 
már semmi nem választhat el minket egymástól!

Hallotta ezt a Viharkirály is, és megrendülten pödörgette 
viharszakállát. Megfogadta, mostantól messziről elkerüli a kék koboldfa 
környékét, hogy a két öreg szerelmest véletlenül se sodorja el egymástól. 



NO ONE'S BIRD 
Text: Anna Kyoko Szabó T.  
Illustrations: Kinga Rofusz

Published 2015
56 pages, 160x230 mm
hard cover 
Ages 14+

Rights are available worldwide

A novel upon the eternal first love between two extraordinary human beings, a sensitive 
Hungarian boy living on the Hungarian steppe and a mysterious Japanese artist girl, a novel 
inspired by the old Japanese tale, The Crane Wife.

It is for everyone not fearing the force of loving embraces and is willing to learn the essence: 
If you love a bird, you should be the sky, not a cage. 
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tátos ezúttal nyitva tartotta a sze-
mét; most nem a napnak zenélt, nem 
is a többi madárnak, csakis a csodaszép 
daru járt a fejében. aztán persze, ahogy 
kezdett belejönni a fújásba-billegetés-
be, egyszeriben lecsukódott a szempil-
lája, és nem törődött már mással, csak 
azzal, ahogy a muzsikás levegő ki-be 
jár a száján.

a fehér daru nem jött közel. Megint a 
vízre szállt le, de jóval távolabb; úgy 
hallgatta nagy f igyelmesen, egyenes 
nyakkal, félrebillent fejjel a síp sírását, 
panaszkodását. az utolsó hangok után, 
amikor a fiú végre kinyitotta a szemét, 
a ragyogó madár szinte hang nélkül 
emelkedett a levegőbe, ahogy a szelle-
mek szoktak.

– ne menj el! – kiáltott utána tá-
tos fájdalmasan, de a daru vissza se pil-
lantott. Kettőt csapott a szárnyával, 
és úgy eltűnt, mintha ott se lett volna. 
a fiúnak mégis megmelegedett a szíve. 
eljött, megint eljött! Hozzá jött el a ze-
neszóra! Most már az ő madara! 

Meg is nyugodott lassan, és lehe-
veredett a fűre. virágos jókedvét Uc-
cu is megérezte, de úgy tett, mint aki-
nek fontosabb dolga van, mint hogy a 
gazdájával örvendezzen. tátos nem tö-
rődött vele. Hasra hengeredett az ár-
nyékban, és csapkodott a karjával. 

42

– Mestermű – mondta az öregem-
ber. – teremtés, nem festés. a kalligrá-
fia is tökéletes. nem tudom, mivel raj-
zolták, de nem ecsettel, az biztos. És 
nézd a pecsétet!

Minden kép fehérségén ot t volt 
ugyanaz a piros jel: 否. tátost egyszerre 
emlékeztette tori fapapucs-nyomára és 
egy tőrbe esett daru véres lábnyomára. 
ahogy elképzelte a madarat, még a fáj-
dalmas kiáltását is meghallotta.

– Különös. Sokkal nagyobb a szoká-
sosnál – mondta az ékszerész. – Keve-
set tudok japánul, de ezt a kanjit felisme-
rem. azt jelenti: . Különös aláírás.

tátos csendben nézte a tus nyomait. 
torit látta, ahogy táncol, ahogy a hajá-
val, tenyerével, egész testével fest, és 
látta a hirtelen megvillanó, riadt és el-
szánt szempárt is. Minden indulata és 
gyöngédsége ott volt ezekben a len-
dületes vonalakban, a sebezhető ere-
je, a titkai, a tudása; és ahogy a magá-
ba forduló kör képét nézte, már nem a 
saját karjaiban érezte a lányt, nem az 
arcát érezte a tenyerében, hanem egy-
szer csak átalakult torivá. anélkül, hogy 
tudta volna, mit csinál, visszatartotta a 
lélegzetét, és egy kört írt a karjával a 
levegőbe.

– nagyon jó – mondta az öreg. – 
a láthatatlanra mutatni: maga a zen.
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