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KALAS PÅ SAVANNEN



Det här är lejonet Leo. Solen har just gått upp över 

savannen och Leo har bråttom att äta upp sin 

frukost.

Leos kompis Mille Myrslok, fyller år idag och alla 

kompisarna ska ordna ett födelsedagskalas. 

Det ska bli en överraskningsfest och det är mycket som 

ska ordnas, så Leo får skynda sig att äta upp sin 

gröt... 



Pia Papegoja är redan i full gång. Det är hon som 

delar ut alla inbjudningskort till kalaset.

Väskan är proppfull, det är många som ska 

komma på kalaset.

Pia kämpar på och snart har alla

kompisar fått var sitt kort.



Det blir ju inget kalas utan lekar och

godis. Fiskdamm är det roligaste Krille Krokodil vet.

Han har gjort ett fiskespö av en pinne, en klädnypa 

och en repstump. Godispåsarna är fyllda med gelehallon och 

kola, bara Krille nu kan hålla sig från att äta upp 

alltihopa innan festen börjar...



Pia papegoja är redan i full gång. Det är 

hon som delar ut alla inbjudningskort till 

kalaset.

Väskan är proppfull, det är många som 

ska komma på kalaset.

Pia kämpar på och snart har alla 

kompisar fått varsitt kort.

Anders apa gillar att måla, så han ska göra en 

grattisskylt till kalaset. Tyvärr är han inte så duktig 

på bokstäver så till en början blir det ett enda kludd. 

Som tur är kommer Sune Sköldpadda på besök och 

hjälper Anders. Sune är det klokaste djuret på 

savannen, och han kan alla bokstäver i hela alfabetet.



På ett kalas måste det finnas ballonger. Elin 

Elefant gillar att blåsa upp dem och hon kan knappt 

sluta när hon väl  satt igång. Tillslut har hon blåst upp så 

många ballonger att hon flyger till väders.

Hon kan se hela savannen. Det är ganska spännande att 

sväva bland molnen, men efter en stund blir hon lite 

höjdrädd och vill ner. Som tur är träffar hon på en 

geting som hjälper henne att ta sönder några 

ballonger så att hon kommer ner igen.



Filip Flodhäst är savannens bagare och han älskar 

bullar, kakor och bakelser men mest av allt 

älskar han tårtor.

Han har gjort tårtan till Milles kalas,

det är en av de största tårtorna han

någonsin har gjort. Han fick nästan stå på tå 

för att kunna sätta fast ljuset i toppen.



Mille ska få en födelsedagspresent också, från alla 

savannens djur. Han ska få en låda med 

byggklossar, för det är det bästa han vet.

Gina Giraff har lovat att slå in paketet till Mille, 

men hon har lite problem med snörena. De trasslar till 

sig och ställer till en massa oreda. Till slut är allt klart 

och vännerna gömmer sig för att överraska Mille...

Och där kommer han...



Grattis 

på födelsedagen 

Mille !


