Andy Griffiths mieszka
w stutrzydziestopiętrowym domku
na drzewie razem ze swoim
kumplem Terrym, z którym wymyśla
przezabawne książki: dokładnie takie
jak ta, którą właśnie trzymasz w ręku.
Andy zajmuje się pisaniem, a Terry
rysowaniem. Jeśli chcesz wiedzieć
więcej, po prostu odwróć kartkę
(albo wejdź na stronę
www.andygriffiths.com.au).
Terry Denton mieszka
w stutrzydziestopiętrowym domku
na drzewie razem ze swoim
kumplem Andym, z którym wymyśla
przezabawne książki: dokładnie takie
jak ta, którą właśnie trzymasz w ręku.
Terry zajmuje się rysowaniem, a Andy
pisaniem. Jeśli chcesz wiedzieć więcej,
po prostu odwróć kartkę (albo wejdź
na stronę www.terrydenton.com.au).

W KSIĘGARNIACH:

13-piętrowy domek na drzewie
26-piętrowy domek na drzewie
39-piętrowy domek na drzewie
52-piętrowy domek na drzewie
65-piętrowy domek na drzewie
78-piętrowy domek na drzewie
91-piętrowy domek na drzewie
104-piętrowy domek na drzewie
117-piętrowy domek na drzewie
130-piętrowy domek na drzewie
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SPIS TRE CI
ROZDZIAŁ 1

130-pi trowy domek na drzewie
BZZZ! BZZZ! BZZZ!

ROZDZIAŁ 2

ROZDZIAŁ 3
ROZDZIAŁ 4

Pa, pa, Ziemio!

ROZDZIAŁ 5
ROZDZIAŁ 6
ROZDZIAŁ 7

Pali si !
Okolia

Mi dzygalaktyczne igrzyska mierci

Mi dzygalaktyczna gor colodowa wy erka

ROZDZIAŁ 8

Pasa er na gap !

ROZDZIAŁ 9

Płon ce oczy

ROZDZIAŁ 10
ROZDZIAŁ 11

Pa komeda

Błotko, nasze błotko!

ROZDZIAŁ 12

Powrót muchy

ROZDZIAŁ 13

Ostatni rozdział

…ale ostatecznie zawsze udaje nam się napisać
książkę… tak albo inaczej.

ROZ DZ I A Ł 2

BZZZ! BZZZ! BZZZ!

A to
ciekawe!

Jeśli jesteście tacy sami jak większość naszych
czytelników, pewnie się zastanawiacie, czy
kiedyś zostaliśmy porwani przez latające gigaoko
z kosmosu. Zabawne, bo właśnie to nas niedawno
spotkało!
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Zaczęło się od tego, że byłem w nieziemskim
centrum obserwacyjnym. Patrzyłem
w teleskop, szukając czegoś, co nasunie mi
pomysł na następną książkę, i nagle ujrzałem
najdziwniejszego kosmitę na świecie!

Miał włochate ciało, sześć nóg, dwoje skrzydeł
i taką jakby trąbkę zamiast nosa.

Wydawał dziwny odgłos, całkiem jak bzyczenie
muchy. I nic dziwnego, bo po chwili dotarło do
mnie, że to naprawdę mucha, zwyczajna mucha!
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– Ej, złaź z mojego teleskopu! – ryknąłem i mucha
uciekła, ale potem zaczęła krążyć z bzyczeniem
wokół mojej głowy. Wtedy zrozumiałem, że to
nie jest zwykła mucha – to w n e r w i a j ą c a
m u c h a.

Sio!

Wylotka!

W końcu zostało mi tylko jedno. Przynieść…
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…PACKĘ!

Pacnąłem raz…

Pa c !
J ak cię
pa cn ę!

N ie zMUSZaj mn ie
do osta tec zn oś ci!

…i drugi…

!
c
a
P
Ma muchy w nosie.
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…i trzeci…

					…i piąty…

Pa c !

!
c
a
P
…i czwarty…

…i szósty…

Pa c !

…ale wszystko na nic. Nie potrafiłem jej skutecznie pacnąć. Ta mucha była nie tylko wnerwiająca,
lecz także bardzo szybka! Potrzebowałem czegoś
większego. Więc poszedłem po…
44

45

…MEGAPACKĘ!

N o we ź się n ie
r u szaj! U sił uję
c ię p a cn ą ć !
ME
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