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Sunny Bunny fejét vakargatva ül egy óriási 
széthajtogatott papír, egy tervrajz felett, amin ábrák, 
különböző színű vonalak és rengeteg szám van. 
Kíváncsiak vagytok, hogy mi köze Sunny Bunnynak egy 
tervrajzhoz? Nagyon egyszerű – Sunny Bunny segíteni 
akar, hogy a Sonnenpark Hotel és a Sonnentherme fürdő 
még szebb legyen nektek, gyerekeknek.

Sunny Bunny nagyot sóhajt. Nem igazán igazodik ki a 
rajzon. Igazából még sohasem épített semmit. 
Segítségkérően tekint körbe. Sok munkást lát, akik 
szorgalmasan dolgoznak. A falak előtt téglahegyek 
állnak. Egy nagy maltergép dolgozik mellettük.



Sunny Bunny gyorsan félreteszi a tervrajzot, és odamegy 
a munkásokhoz. „Segíthetek nektek?” kérdezi félénken. 
„Hát persze, Sunny Bunny”, nevet az egyik kőműves. 
„Éppen egy új falat húzunk fel. Az alsó téglára tegyél egy 
kis habarcsot, majd illeszd rá pontosan a következő 
téglát.” – magyarázza Feri.
Sunny Bunny megfog egy vakolókanalat – ahogy Feritől 
látta – és a téglára csapja a habarcsot. „Ne ennyire 
sokat” szól Feri, de már késő. Sunny Bunnyt és Ferit 
tetőtől talpig habarcsszemcsék borítják. „Na figyelj, ha 
ezt továbbra is így csinálod, akkor minket is be tudnak 
majd állítani a falba! ”nevet Feri. „Sajnálom” Sunny 
Bunny szomorúan nézi a földet. „Próbáld meg még 
egyszer, még senki sem született mesternek” vigasztalja 
Feri. A következő téglánál már is jobban sikerül és a 
többi kőműves segítségével hamar felhúzzák a falat.



 

Sunny Bunny hirtelen megfordul, amikor valami 
eldübörög a háta mögött. Egy markológép megy el 
mögötte. 

„Szia Sunny Bunny”, szól a munkás. Akarsz nekem 
segíteni? Erre egy nyúl nem mondhat nemet. A 
munkagépen biztos nagyon jó lesz.

Karcsival, a vezetővel nagy lyukakat ásnak a földbe. Itt 
lesznek a gyerekek új medencéi. Karcsi azt is hagyja, 
hogy a karokat húzogatva a nagy lapáttal a kiásott földet 
oldalra tegye. „Örülnek majd a gyerekek, amikor újra 
eljönnek hozzánk. Sok új dolgot látnak majd.” mondja 
Sunny Bunny boldogan.
„Igen, igen”, mondja Karcsi. „Nézd, ott épül az új 
óriáscsúszda!”
„Sok meglepetésben lesz részük a gyerekeknek, és én is 
segítettem!” – mondja büszkén Sunny Bunny.


