
Он је мали,
Он је чупав,
Он је Малени Чупавко. 

Ево, пошао је негде овог лепог јутра,
Ево, пошао је негде и све је како 
треба.

Али?... Шта се дешава?
Гужва, журба
И све се изненада преокреће!

Запањујући лифт,
Два чудна луцкаста сијамска 
доктора, 
Зли разроки вирус,
Оптимистични мали цимер 
у болничкој соби
И група медицинских 
сестара, најзабавнијих 
на свету!

Хајде,
Малени Чупавко!
НАПРЕД!

Пјер Баилу · Селин Фрапуа
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Малени Чупавко, мали сналажљивко!

Малени Чупавко је један мали радознали другар,
оптимистичан и храбар, склон изванредним авантурама 
из којих сваки пут научи нешто ново. 
Малени Чупавко се супротставља стереотипима 
и учи о животу кроз односе са људима.

Расти и одрасти уз њега!
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Од пута ка школи до школе живота 

Шта се дешава са Маленим Чупавком у овој причи?

Као и сваког јутра, Малени Чупавко је весело изашао из куће и пошао у 
шетњу. Одједном, мистериозни сиви облак га је окружио. Малени Чупавко 
је кинуо и закашљао се. Затим је истресао нос. На срећу, сиви облак је 
нестао и Малени Чупавко је наставио даље. Након неколико метара наишао 
је на лифт! Врата необичног лифта су се пред њим отворила. Радознао, 
Малени Чупавко је ушао унутра… Лифт се нагло затворио и наш беспомоћни 
другар је почео да притиска бљештаве дугмиће. Изненада, лифт је убрзао 
попут ракете! Када су се врата коначно отворила, он се нашао лицем у 
лице са  шашавим двоглавим доктором! То су доктори Чудаци! Прегледали 
су Маленог Чупавка и у његовом телу открили присуство вируса по имену 
Злоћко. Малени Чупавко је морао да остане у болници!

На срећу, он је у болници делио собу са малим добрим Полом, који га је 
срдачно дочекао. Медицинске сестре Аспиринка и Фластерка пријатно су 
га изненадиле својим шалама. Чак је и строга сестра Боцка успела да га 
насмеје. Доктори Чудаци били су поносни на Маленог Чупавка! Био је храбар 
и вирус Злоћко га је напустио! А да бисмо прославили, послужени су колачи 
са шлагом за све!

Порука од које се „за длаку“ порасте

Често није згодно кад си болестан. 
Треба се суочити са доктором или болницом, 
узимати лекове или превити завоје, а 
понекад се не може побећи и од ињекције! 
А шта радити да бисте остали храбри? 
Ова прича о Маленом Чупавку се 
маштовито и комично бави темом 
прехладе и вируса и боравком 
у болници. 
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