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Najpierw trzeba przejść przez las. Potem przez rzekę. Potem 
znowu przez las i przez rzekę. I tak dalej — rzeka, las, rzeka, 

las, rzeka, las. W sumie siedem razy. A za siódmym lasem i siódmą 
rzeką, kiedy łapy będą cię boleć i odmawiać posłuszeństwa, a jedyne, 
o czym będziesz myśleć, to odpoczynek na ciepłym mchu — 
zobaczysz góry. Ich wierzchołki będą ginąć w chmurach. 

Tam właśnie, na jednym z himalajskich szczytów, prowadzi swój 
hotel rodzina Yetich. I żaden człowiek nigdy tam nie dotarł.





Dzień w hotelu „U Yetich” rozpoczyna się bardzo wcześnie. 
Kiedy tylko wstanie słońce, pani Yeti zwana Nutką Jutrzenką śpiewa 
poranną piosenkę, a pan Yeti zwany Czarnym Wąsem przygotowuje 
śniadanie dla wszystkich. 

— To bardzo ważne, by zacząć dzień od ciepłego posiłku — 
mówi pan Yeti, budząc hotelowych gości. 

— To bardzo ważne, by codziennie rano usłyszeć piękną 
piosenkę — mówi pani Yeti, zanim dla nich zaśpiewa. 

Głos Nutki Jutrzenki odbija się od lodowych sopli, a owsianka 
Czarnego Wąsa paruje w mroźnym powietrzu. A kiedy wszyscy 
siedzą już przy stole i pałaszują, mała panna Yeti zwana Ciekawską 
Yetinką szeptem podpytuje gości: 

— Naprawdę widzieliście kiedyś człowieka?
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 Ma długie odnóża, którymi  
cały czas macha, wąski pysk,  

 z którego wylatują bąbelki, i wielkie, 
groźne macki. Świeci w ciemności 
jak świetlik i potrafi latać jak ptak.
Co to za dziwne stworzenie?
Nie wiecie? A słyszeliście 
kiedyś o… człowieku?

Dowcipna i zaskakująca 
opowieść o tym, jak zwierzęta 
widzą najdziwniejszą istotę  
na świecie.
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