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 Artinosi ypač ilgos vasaros pabaiga, 
tačiau saulė dar buvo kaitri ir visai 
nesiruošė atvėsti. 

Gyvūnai suprakaitavo, jautėsi lipnūs 
ir SUKAITĘ!



Jos nusprendė atsigaivinti namuose.

– Atrodo, kad tirpstu! –  
dejavo Šama Lama.

– Mes, lamos, nesame  
sutvertos tokiam karščiui, – 
murmėjo Bahama Lama.

– Mūsų vilna 
per stora! Kada 
vėl bus malonu 
ir vėsu?



– Netveriu savam kaily, kada pradės snigti, –  
nekantravo Bahama. 

– O aš laukiu nesulaukiu, kol galėsiu čiuožinėti ir 
mėtyti sniego gniūžtes, – svajojo Šama.



– Žibančios lempučių girliandos ir 
karštas šokoladas, – įsivaizdavo  
Bahama. – O visų geriausia...



. . .MEG TINIŲ VAKARĖLIS!

Visi gyvūnai mėgo Megztinių vakarėlį – tai buvo pati 
smagiausia metų naktis! Ir visi žinojo, kad Močiutės 
Barsukės parduotuvė yra geriausia vieta įsigyti jaukų 
megztinį.

Megztinių 
vakarėlis



Tačiau šiais metais 
ėmė atrodyti,  

kad žiema niekada 
neateis, – vadinasi, 
nebus ir vakarėlių!

Pirmieji mūsų  
megztiniai

Pas Močiutę 
Barsukę



Ksanderiui, Otui ir mažajam Deksteriui – visada būkite malonūs, kai tik galite –  
padėkite kitiems ir niekada nepraleiskite progos pažaisti sniege.
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