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A pupi GuSTARÍALLE CELE-

BRAR O SEu ANiVERSARiO, 

pERO HAi uN pROBLEMA… 

pupi NON TEN ANOS! 

pOR iSO, CANDO ESCOiTA 

uN ANCiÁN DiCiR QuE A 

EL LLE SOBRAN, DECiDE 

pEDiRLLE pRESTADOS 

uNS CANTOS. pERO iSO 

NON É TAN FÁCiL. MENOS 

MAL QuE, COA AXuDA DE 

TODOS, pupi CONSEGuiRÁ 

CELEBRAR uNHA FESTA 

ESTupENDA.

María Menéndez-Ponte

O aniversario
de Pupi
Ilustracións de Javier Andrada
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UNHA NOVA AVENTURA 

DO NOSO SIMPÁTICO 

PERSONAXE, CHEA DE 

HUMOR E, COMO DIRÍA 

PUPI, TENREIRA, OU SERÁ 

TENRURA?
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A Diego, 
que ten grandes ideas 

como Pupi.

E a Ignacio, 
que vai ser 

un gran aventureiro.
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Desde hai un tempo, 
Pupi ten unha preocupación. 
Por que todos os nenos 
celebran o aniversario menos el?

A Pupi encantaríalle que a profe 
lle puxese a coroa de papel 
como a todos os demais.
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E poder levar caramelos ao cole. 
E facer unha festa. 
E soprar as candeas da torta. 
E que lle canten Parabéns para ti...

Coque celebrou o seu hai pouco 
nunha hamburguesaría, 
con pallasos e todo.
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Así que chega ao parque, 
pregúntalle a Coque 
que hai que facer 
para ter un aniversario. 
Pero a súa resposta déixao 
completamente abatido:

–Ti non podes celebralo.
O botón de Pupi vólvese 

tan gris coma o ceo.
–E por que non podo?
–Pois porque non tes anos. 

Ha, ha, ha...



Pero Pupi non se dá tan facilmente 
por vencido.

–E onde podo conseguilos?
Coque esmendréllase coa risa, 

asustando os pardais 
que peteiran as migallas 
dos bocadillos.

Pupi non entende 
de que ri o seu amigo.




