
Cześć! Mam na imię Jarek. Cieszę się, że będę mógł cię oprowadzić 
po naszym niezwykłym mieście, w którym zwierzęta mówią ludzkim 
językiem, a pory roku zmieniają się, jak chcą. Jestem tu burmistrzem. 

Znam w miasteczku dosłownie wszystkich! Od mojego grubego kota, 
który zawsze wdrapuje się na dach, a potem nie potrafi zejść, po panią 
Elę, która ma tak długie włosy, że od lat są postrachem pana Edmunda, 
tutejszego fryzjera.

To miasto jest wyjątkowe również pod innym względem. Otóż w naj-
bardziej nieoczekiwanych momentach pojawiają się w nim labirynty. 
I okropnie komplikują nam życie! 

Pewnie ktoś nienarysowany – taki jak ty – poradziłby sobie  
z nimi dużo lepiej. Mam nadzieję, że nie odmówisz nam  
pomocy? 

Jako burmistrz tego miasta oczywiście chętnie będę ci  
służył radą. A teraz przejdźmy na następną stronę, bo  
widzę, że mój gruby kot znów wdrapał się na dach.



Hej, tu jestem! Tak, tak – na tym wielkim zielonym liściu. Pan Jarek 
ci nie powiedział, że ma gadającego ślimaka? Nazywam się Piotrek, 
a to jest ogrodniczka, pani Gabrysia. Bardzo lubi ślimaki i nigdy  
nie robi im żadnej krzywdy. Widzisz, jak ładnie przystrzygła 
żywopłot? Chciałbym się dostać na samą górę, ale zgubiłem drogę. 
Pomożesz mi przejść przez ten roślinny labirynt? Dobra, ruszam  
po gałązkach, a ty mów którędy.





Cześć! Nazywam się Marysia. Dobrze, że jesteś, bo właśnie robię 
toaletę pani Emmie, chyba najgrubszej żyrafie na świecie. Muszę  
ją bardzo dokładnie umyć, pokonując prawdziwy labirynt pomiędzy  
jej cętkami. Pomożesz mi?





Hej! Tak, właśnie ciebie wołam! Wejdziesz do środka? Spójrz, to pies 
pani Eli, podobny do swojej właścicielki, bo… strasznie kudłaty! 
Pomożesz mi go ostrzyc?
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