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Cały dzień nic nie robię, 
tylko patrzę na was 

KRYTYCZNYM wzrokiem.

Mam siedem żyć…  
Nie wierzycie?

SsssSsss

Będziecie mieć PECHA, 
jeśli mnie spotkacie.  

Już ja się o to  
postaram.

Jestem za pan brat 
z CZAROWNICAMI.

ZWŁASZCZA wasze  
ULUBIONE meble.

WSZYSTKO drapię 
i niszczę.

Syczę i prycham  
na was całkiem  
BEZ POWODU!

Uwielbiam cuchnące  
zakamarki, takie jak śmietniki, 

a w moim futrze aż się roi  
od pcheł!

To ja, To ja, 
CZARNY KOT!CZARNY KOT!
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Sycz
ę i prycham wtedy, 

gdy si
ę BOJĘ. Miauczę 

dużo
 częściej, bo w ten 

spo
sób

 sta
ram się zwrócić 

na si
ebie uwagę. 

Przydałby się drapak, 

żeby ochronić meble!

 **	 Czy	wi
edzieliście

,	że	koty	p
otrafią	

obrócić	uc
ho	o	180	

stopni	i	ż
e	słyszą	 

5	razy	lep
iej	niż	lud

zie?

 **	 Są	bar
dzo	gibki

e,	co	ułat
wia	im	

polowani
e.	Mogą	p

odskoczy
ć	na	

wysokość
	nawet	7	

razy	więk
szą	niż	 

one	same
.	To	wręc

z	NIE	DO
	WIARY!

 **	 Miau,	
miau,	mi

au?	Koty	
nauczyły	

się	

miauczeć
	wyłączni

e	po	to,	b
y	rozmaw

iać	

z	ludźmi.
	Bardzo	r

zadko	kom
unikują	s

ię	

w	ten	spo
sób	z	prze

dstawicie
lami	swo

jego	

gatunku.

 **	 Uwiel
biają	drze

mki	–	ale
	kto	ich	

nie	lubi?	
Uważa	si

ę,	że	koty
	domowe

	

przesypia
ją	70%	do

by,	a	15%
	poświęca

ją	

na	pielęg
nowanie	

futerka.	

FAKTY:

Kiedy 
podsuniecie mi 

kocimiętkę, staję 
się UROCZYM 

GŁUPTASKIEM.

Czarownice są  
STRASZNIE fajne!

W zabawie mogę was 
PRZYPADKIEM zadrapnąć. 

Przepraszam! Czasami  
mnie ponosi…

 Przysięgam, 
że nie niszczę 

waszych 
ulubionych 
sprzętów 

rozmyślnie.  
Po prostu moje 
pazurki rosną 
szybko i wciąż 

muszę je ścierać.

Nie mam 
siedmiu żyć, 

to chyba jasne? 
Ale jestem bystry, 

zwinny i prawie 
zawsze spadam 

na cztery 
łapy.

Mniejsza o pazurki. 

Co powiecie na te 

MIĘCIUTKIE 

PODUSZECZKI?!

Podarujcie mi pluszową 

myszkę. Będę 

WNIEBOWZIĘTY!

Nie ma  
nic lepszego 

od KŁĘBKÓW 

WŁÓCZKI!

JA? PECHOWY?  

Chyba żartujecie!
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Błotko, błotko, słodkie BŁOTKO!

Tyle cudownych 
bajorek, a tak 
mało czasu!

Zawsze jestem 
cuchnąca i spocona.

Słyszeliście powiedzenie: 
„żre jak świnia”? No właśnie! 

Jem szybko i zachłannie, 
a w dodatku robię dookoła 

siebie straszny CHLEW. 
Zero manier! I w dodatku 

cały czas CHRZĄKAM!

Kocham też 
puszczać bąki. 

PRRYT!

Och, jak ja kocham 
LEPIĆ się od BRUDU!

Jestem brudna, leniwa, śmierdząca, wiecznie 
nadąsana i łakoma. 
I po prostu 
UWIELBIAM 
tarzać się 
w BŁOCIE.

To ja,To ja, ŚWINIA! ŚWINIA!
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FAKTY:
 **	 Świnia	jest	uważ

ana	za	piąte	

najinteligentniejsze	
zwierzę	na	świecie;	

przewyższa	pod	tym
	względem	nawet	 

psy	i	koty!

 **		 Maciory	kwiczą	w
	specjalny	sposób,	

by	zawiadomić	prosi
ęta,	że	nadeszła	por

a	

karmienia.	Małe	roz
poznają	ten	dźwięk	

i	w	te	pędy	biegną	d
o	mamy!

 **		 Chociaż	bywają	n
azywane	brudasami

,	

należą	do	najczystsz
ych	zwierząt	

hodowlanych.	Nie	m
ają	jednak	gruczołów

	

potowych,	więc	żeby
	się	ochłodzić,	tarzaj

ą	

się	w	błocie.	Tylko	ta
k	mogą	regulować	

temperaturę	swojego
	ciała.

 **		 Zdecydowanie	ni
e	są	leniwe!	 

Bez	przerwy	rozgląd
ają	się	za	smacznym

i	

kąskami,	a	dorosła	ś
winia	w	ciągu	

godziny	może	pokon
ać	prawie	 

18	kilometrów!

Mało kto  
jest słodszy  

od prosiaczka!

Wydaję absolutnie 
UROCZE odgłosy, takie  

jak „CHRZĄK” i „KWIK”. 
Mam też cudownie miękki  
nos i śmieszny kręcony 

ogonek!

Wcale się nie dąsam! Mam bardzo 

miłe usposobienie i uwielbiam się 
PRZYTULAĆ.

Ten, kto 
wymyślił powiedzenie 

„żre jak świnia”, 
chyba nigdy nie widział 
żadnej z nas w akcji. 
Tak naprawdę jemy 

powoli i z uwagą. 

Na dobrą sprawę jestem wręcz 
niesamowicie czysta (nie licząc 
błota). I zawsze załatwiam się 

z dala od legowiska.

Tarzanie się 
w błocku to 

świetna ZABAWA! 
Próbowaliście? 

Nie? Najwyższa 
pora!

Mogę za to łatwo 
doznać poparzeń słonecznych, 
a najlepiej przed nimi chroni 

właśnie przyjemna warstewka 
błota na skórze!

Przede wszystkim 
ja się w ogóle 

nie pocę!

NIC z tych rzeczy!
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