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Kamaráti zo Snehuliakova

„Táto planéta je iná ako planéta Zem. Nežijú
na nej ľudia. Iba snehuliaci. Malí, veľkí,
chudí, silní, blonďaví, kučeraví, mladí či starí
... Preto sa volá Snehuliakovo. Snehuliaci,
ktorí tu žijú, sa od tých na Zemi veľmi líšia“.
„Snehuliakovo založil snuhuliak gróf Van
Zimnonos I. Aj vlastnú hymnu spievajú pri
významných udalostiach:
My sme super snehuliaci,
múdri, dobrí, hovoriaci.
my sme super snehuliaci,
láska blčí v našom srdci“.

Prihraj, Carlos!

„Volám sa Carlos Alvaréz. Mám 11 rokov, hnedé kučeravé
vlasy, v ktorých stále nosím červenú čelenku, a práve líce
mi zdobí malé znamienko. Týmito vetami som práve
odštaroval písanie do svojho zápisníka, lebo slušnosť káže
sa predstaviť. A kedže sa tento zápisník stane súčasťou
môjho života, mojím papierovým kamarátom, tak to bolo
potrebné urobiť“.

Kto si trúfne na Peťa?
„Nenosím na sebe oblečenie, ktoré sa z módnych katalógov
dostalo priamo do predajní a z nich rovno na mňa. Nosím
po staršom bratovi všetky handry, teda okrem spodnej
bielizne, riflí a tenisiek. Moje najobľúbenejšie tričko je
s modrobielymi pásikmi a v zime najradšej nosím červený
sveter s bielymi snehovými vločkami“.

Tajomný prípad agenta Bananyho

„Som

agent Banany. Ale nikomu to nehovor!
Vieš to len ty a ja. Opakujem, len ty a ja. Pre
istotu sa pobzeraj okolo seba, či náhodou nie
je nablízku nejaký podozrivý človek, ktorý by
sa mohol dostať k tejto knižke. Tak ako?
Vzduch čistý? Ak áno, čítaj ďalej.
Túto knižku som napísal pre teba. Nájdeš
v nej dôverné informácie o tajomnom prípade,
ktorý dôkladne preveril moje detektívne
schopnosti. Preto vždy, keď dočítaš,
starostlivo knižku odlož na bezpečné miesto.
Nech ti ani len nenapadne zabudnúť ju
v školskej lavici, na stole v izbe, či na
záchode!“

