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Surpriza deSurpriza de
ziua lui Tomiziua lui Tomi

Această carte îi aparține 
 

...........................................



Mai este o săptămână până la ziua
lui Tomi.

Asta înseamnă șapte zile întregi!





 Mama spune:

- Cadoul de ziua ta va fi o surpriză
MARE!

Tomi se întreabă: oare ce să fie?





Luni, Tomi se gândește:
- Poate primesc niște aripi uriașe ca

să pot zbura ca o pasăre...





Marți, Tomi se gândește:
- Poate primesc un tort mare cât casa!





Miercuri, Tomi se gândește:
- Poate primesc o rachetă ca să pot

zbura pe Lună!





Joi, Tomi se gândește:
- Poate primesc niște labe mari de
scafandru ca să pot înota sub apă!





Vineri, Tomi se gândește:
- Poate primesc niște ghete de fotbal

ca să pot juca pe un teren mare!





Sâmbătă, Tomi se gândește:
- Poate primesc un cufăr mare cu

comori!





Duminică este ziua lui Tomi.
 Mama îi spune:

- Vino să-ți vezi surpriza!





Este cel mai frumos cadou posibil.
 

Raul, fratele mai mare al lui Tomi, a
sosit acasă! 

El a venit de departe.
 





Tomi se bucură enorm. Raul îl ia în
brațe. Îl întreabă:

 
 - Ce ai dori să faci de ziua ta,

frățiorule?
 





Tomi știe exact ce vor face toată ziua.
 






