OPOWIEŚĆ O ŻWAWEJ ŻABIE
Żyła sobie żaba Halina. Nazywana też żwawą, tudzież chyżą, ponieważ wypiła energy-drinka. Znalazła go
bliżej Żywca niż Hamburga w żywopłocie z żarnowca. Dzięki temu napojowi i swojej chyżości przeżyła
przeróżne historie. Hulała i hopsała. A wracając do energy-drinka...
Gdy żaba go wypiła, nagle zachciało jej się jak najszybciej skakać, aż pomyślała, że zostanie superhiper-żabką czyli superbohaterką. Jako pierwszego superłotra wybrała Hieronima - psa z podwórka,
który kilka razy chciał ją chapnąć. Wymyśliła, że weźmie go żywcem, a potem będzie go torturować
zgniłymi żeberkami z kwaśną herbatą. Jednakże zanim wprowadziła swój plan w życie, zaprosiła hienę
Helenkę na swoją popisową potrawę - żuka w galarecie z sosem z hortensji, by ona pomogła jej w
realizacji swojego podłego planu. Miała nadzieję, że ona potraktuje to jako żart i zaangażuje w to żółwia
Henia, żubra Henryka oraz żmiję Hanię. Gdy tylko zebrali się wszyscy, stoczyli z Hieronimem
pojedynek. Lecz gdy żaba straciła połowę swej drużyny, wycofała się i zaczęła żreć żurek. Pomyślała, że
zostawi rolę super-hiper-żabki komuś innemu, a sama zacznie pływać żaglówką (która wyciska tyle co
huragan, czyli 100.000.000 km/h) i huśtać na hamaku żarłacza białego o imieniu Hapek.
I pewnego razu dostała się do domu przez okno, w którym była żaluzja, skoczyła na żyrandol, po czym z
niego spadła. Do pomieszczenia wpadł żbik, który o dziwo pomógł żabie, ponieważ tak samo nienawidził
ludzi. Halina znalazła hałaśliwą hulajnogę i odjechała na niej do Żyrardowa, myśląc, że jedzie do
Hiszpanii, gdzie miała spotkać się ze swoją koleżanką Żanetką, która była żyrafą. I po drodze poznała
inną koleżankę, też żyrafę. Była wiosna, przyjaciółki postanowiły podziwiać kwiaty np. hiacynty, żonkile,
róże, więc wybrały się na przejażdżkę helikopterem. Niestety, kiedy chciały wejść do kabiny, usłyszały:
”Podaj hasło”. Koleżanki zaczęły wymyślać najtrudniejsze dla nich szyfry, po czym żyrafa powiedziała:
“Hasło? Co za hasło?” i mówiąc wyraz “Hasło”, odgadła je.
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