
ycie jest pełne niespodzianek: w jednej chwili człowiek jedzie na wakacje 
w góry, a w następnej — budzi się we wnętrzu ogromnego potwora... 

Niemożliwe? Gdy ma się sześć lat i bujną wyobraźnię, wszystko jest możliwe!
W dowcipnym opowiadaniu Grzegorza Kasdepke Tatry okazują się czymś 
zupełnie innym, niż nam się zwykle wydaje. A dzieje się to za sprawą 
nieokiełznanej fantazji pewnej rezolutnej dziewczynki...

Książka powstała z inicjatywy Tatrzańskiego Parku Narodowego, który jest również jej współwydawcą.
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oś nas chcia ło zjeść, ale nie wiem co, bo spa łam — a gdy

otwo rzy łam oczy, by li śmy już w pasz czy ja kie goś ol brzy ma. 

To nie spra wie dli we, za wsze prze sy piam naj cie kaw sze mo-

men ty!

— Mo głeś mnie obu dzić... — po wie dzia łam na bur mu szo na do

mo je go bra ta, Jac ka.

— Słu cham? — Ja cek ode rwał na chwi lę wzrok od te le fo nu.

Pew nie na wet nie za uwa żył nie bez pie czeń stwa. Gdy gra w te swo -

je strze lan ki, jest jak za hip no ty zo wa ny — moż na go prze żuć, po -

łknąć, a on na dal bę dzie ga pił się w ma ły ekra nik. I to ma być

star szy brat?!
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Wte dy ta ta zje chał na po bo cze, za trzy mał sa mo chód, przy -

siągł, że uczy ni wszyst ko, by nic nas nie zja dło — a po tem po -

szedł za krza ki zro bić siu siu. 

Po dzi wia łam go.

Pro szę, pro szę! Wo kół szcze rzą się strasz li we zę bisz cza, a ten

jak gdy by ni gdy nic siu sia so bie na krza ki...

Oka za ło się jed nak, że nie by ło to zwy kłe siu sia nie, lecz zwiad.

Po chwi li ta ta wró cił do sa mo cho du i oświad czył, że ma po mysł.

— Ja ki? — za py ta łam.

— Pro sty — po wie dział ta ta. — Po je dzie my jak naj szyb ciej

przed sie bie. Że by po twór nie zdą żył nas prze łknąć. Na miej scu

bę dzie my bez piecz ni.

— Na miej scu, czy li gdzie?

— Zo ba czysz.

Po sta no wi łam nie zwra cać na nie go uwa gi.

— Mo głaś mnie obu dzić! — zwró ci łam się z pre ten sją do sie -

dzą cej na przed nim sie dze niu ma my.

— Słu cham? — Ma ma ode rwa ła wzrok od ko lo ro we go pi sma.

No ja sne, ona też nic nie za uwa ży ła. Gdy prze glą da swo je cza so -

pi sma, moż na ją po so lić, przy stro ić ko per kiem i po żreć, a ona

ani na chwi lę nie prze sta nie wpa try wać się w barw ne fo to gra fie. 

Po sta no wi łam więc zwró cić się do po chło nię te go pro wa dze -

niem sa mo cho du ta ty.

— Mo głeś mnie obu dzić! — po wie dzia łam ze zło ścią. 

— Słu cham? — Ta ta nie od ry wał wzro ku od dro gi.

— Mo głeś mnie obu dzić! — po wtó rzy łam upar cie. — Nie chcę

być zja da na we śnie!
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— Ta try — po twier dził ta ta.

— Głu pie imię... — skrzy wi łam się. — To zna czy głu pie jak

na imię dla po two ra.

In na spra wa, że wcze śniej nie mia łam z po two ra mi do czy nie -

nia. Mo że no szą wła śnie ta kie imio na?

— A ja kie nie by ło by głu pie, two im zda niem? — chciał wie -

dzieć ta ta.

— Nie mam po ję cia... — Wzru szy łam ra mio na mi. — Mo że

Zgryz?

— Zgryz?

— Al bo Gryź... — za sta na wia łam się.

— Gryź? — Ta ta spoj rzał z roz ba wie niem w sa mo cho do we lu -

ster ko. — A dla cze go nie Zo sia?

Po na my śle stwier dzi łam, że to do bry plan. Ta ta ru szył. Na -

dal jed nak by łam cie ka wa, co to za po twór pró bu je nas zjeść.

— Jak on się na zy wa? — spy ta łam za ję te go grą Jac ka.

— Słu cham? — od po wie dział py ta niem. Choć tak na praw dę

nie słu chał. Więc zwró ci łam się do ma my.

— Jak na zy wa się ten po twór?

— Słu cham? — od po wie dzia ła py ta niem. Choć za miast słu -

chać, kart ko wa ła ko lo ro we pi smo. Więc zno wu zwró ci łam się do

ta ty.

— Jak na zy wa się ten po twór? — za py ta łam.

I tu nie spo dzian ka — ta ta słu chał!

— Ta try — usły sza łam.

— Ta try? — po wtó rzy łam zdzi wio na.
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