
 

Sunny Bunny és a Halloween
írta: Silwia Pantiew

Megérkezett az ősz, október utolsó napja volt a 
naptárban. Barátságtalan, ködös és hűvös volt az idő. 
Sunny Bunny egy meleg kabátot vett fel és a nyaka köré 
tekert egy sálat. Szürkületkor tartott haza felé a 
Sonnenthermébe.
Egyszer csak két izzó szem, egy nagy orr és egy vicsorgó 
száj jelent meg a fák között.
Sunny Bunny ijedten ugrott félre. Érezte, hogy valami 
hozzáért az arcához. Valami lágy, ami olyan volt, mint 
egy fátyol. Sunny Bunny az ijedségtől kővé dermedt, 
nem mert megmozdulni.



Majd nevetgélést hallott. A nevetés egyre hangosabb 
lett és hirtelen gyerekek vették körül, gyerekek a 
Sonnentherméből, akik egyre csak kacagtak. Sunny 
Bunny zavarodottan nézett körül.
„Hát most nagyon megijesztettünk téged!”- kiáltották a 
gyerekek büszkén. „Nem tudod, hogy ma van 
Halloween?”
„Mi? Halloween?” Sunny Bunnynak fogalma se volt, 
hogy miről beszélnek a gyerekek. „Nem tudja, mi az a 
Halloween!”-kiáltozták vidáman a gyerekek.
„Nem látod, hogy beöltöztünk? Nézd, Móni egy 
boszorkányjelmezt vett fel – a fekete köpenyével 
simított téged arcon. Gyuri kezében pedig egy nagy tök 
van, amibe szemet, orrot és egy vicsorgó szájat  vágtunk. 
Majd Gyuri papája beletett egy gyertyát. Ezért 
világítanak a kivágott részek olyan ijesztően.”



Lassan megértette Sunny Bunny, hogy amitől annyira 
megijedt, azok a beöltözött gyerekek és a kivágott tök 
volt. Tehát ez Halloween.

„Gyere, Sunny Bunny!” Hívták a gyerekek. „Neked is be 
kell öltöznöd! A sáladat tekerd a fejedre, hogy elrejtsd a 
hosszú füleidet – különben mindenki felismer!”
Laci előrelépett. „Itt van egy nagy piros kendő, amit a 
mamámtól kaptam, azt felveheted.” Sunny Bunny addig 
próbálkozott a sállal, amíg a hosszú füleit egyáltalán nem 
lehetett már látni. De ez nem ment egyszerűen.  A sál 
alól mindig kilátszott egy hosszú fül. A gyerekek 
pukkadoztak a nevetéstől.
Végre kész lett. Sunny Bunny is beöltözött – de 
ijesztőnek egyáltalán nem volt mondható!


