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Narysuj portret detektywa.
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Martwiak bardzo źle traktuje zwierzęta. Koty 
postanowiły wyjść na ulicę i zaprotestować.

Dokończ rysunek.  
Pomóż kotom ułożyć hasła.
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Zęby pod poduszką Martwiaka zmyliły wróżkę Ząbi.  
Kiedy ujrzała jego marzenia, zdziwiła się i wzruszyła. 

Gruba skóra Martwiaka 

tylko maskowała samotność 

i potrzebę miłości. 

Ząbi zwróciła się  
o pomoc do Erosa*.

* Eros, choć czasami przedstawiany 
jako dziecko, w starożytności uważany 
był za boga. Osoba trafiona strzałą 
Erosa natychmiast się zakochuje.

Martwiak wydawał się odporny na strzały Erosa, które 
się od niego odbijały. W końcu jednak Eros trafił w piętę – 
jedyną część ciała niezanurzoną wcześniej w fontannie.  
Teraz Martwiak pokocha pierwszą osobę, którą zobaczy!
Pech chciał, że Martwiak właśnie się golił. Spojrzał  
w lustro i zakochał się... w sobie samym!

Eros wystrzelił  
dwa tuziny strzał.

Martwiak 
liczy barany, 
bo nie może 
zasnąć.

Dorysuj mu te zęby,  
których jeszcze nie stracił. 



Listonosz ma niełatwe zadanie. Zanim zapuka do drzwi, których strzeże 
Pikuś, powinien dostarczyć paczki mieszkańcom ogrodu.

Pomóż listonoszowi wykonać 
zadanie. Jeśli będzie się cofał 
lub szedł dwa razy tą samą 
drogą, do akcji wkroczy Pikuś. W
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Narysuj trzy 
paczki na wózku 
listonosza  
i odpowiednio je 
zaadresuj.

Pikuś rusza w pogoń! A tu, jak na złość,  
popsuł się wózek i listonosz, uciekając,  

może skręcać tylko w prawo.
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