
W poprzedniej części: 
Pewnego wieczoru na Putworne Wyspy wiatr przywiał nie-
zwykły zapach czegoś przepysznego, niepodobny do niczego, 
co znali mieszkańcy. Odważne Putwory wyruszyły w świat 
w poszukiwaniu źródła wspaniałej woni. Po drodze 
trafiły do Nowego Jorku, odwiedziły Hiszpanię 
i Maroko, aż wreszcie zapach zaprowadził je 
do… piekarni. A tam…

— Czary! To prawdziwe czary! – krzyknął 
Putwór z Wyspy Wyjątkowych Smaków. 
Putwory jeden po drugim wdrapały 
się na parapet budynku piekarni, skąd 
przez uchylone okno wydostawał się 
cudowny zapach pieczonego chleba. 
Zajrzały ostrożnie do środka. Wszędzie 
unosił się biały pył… Mnóstwo białego 
pyłu! 
— Czaaaaary! – powtórzyły chórem 
Putwory na widok ciasta, które pozosta-
wione na drewnianym stole rosło i rosło, aż 
wreszcie ktoś przyszedł i zabrał je, by włożyć 
do pieca.

O TYM JAK PUTWORY ODWIEDZIŁY ZOO

-Nie wiem, kiedy minęły wakacje?-zastanawiała się głośno Kromka, 
pakując przybory do szkoły. Do plecaka włożyła książki, zeszyty, długopis i ulubione 
kredki, dzięki którym wytwory jej wyobraźni nabierały kolorów. Już chciała zasunąć 
suwak, gdy usłyszała głos Antoniego.
-Czy nie zapomniałaś o najważniejszym?
-O tak! Rzeczywiście! - przytaknęła i wysunęła łapkę po pudełko 
z drugim śniadaniem. Zajrzała do środka, a po chwili dyskretnie obtarła 
obślinione wokół pyszczka futerko.
-Już się nie mogę doczekać, kiedy zjem te wszystkie pyszności. 
Dziękuję Antoni! 
-krzyknęła, zbiegając po schodach, a za nią pędzili Okruch i Pajdek. Pozostałe 
Pu twory, w przeciwieństwie do Kromki, nie myślały o śniadaniu. Ich cala 
uwaga skupiona była na szkolnej wycieczce.

Dawno odkładana wyprawa wreszcie doszła do skutku i zaledwie po dwóch 
lekcjach mali odkrywcy stanęli pod bramą opatrzoną wielkim napisem 
„ZOO". Ach, co to było za miejsce! Wielki teren skryty pod koronami drzew 
stanowi! labirynt mniejszych i większych wybiegów, pawilonów, 
w których mieszkały zwierzęta niemalże z całego świat, w sumie ponad 
12 tys. osobników repre zentujących około 500 gatunków. Przybysze z wysp 
Tajemniczych Smaków, Receptur i Zapachów znali te niezwykle 
stworzenia jedynie z opowiadań. Bo choć w swych małych łódkach 
przypominających kształtem makaron dopły nęli do Ameryki, Afryki 
i Południowej Europy, nie spotkali tam rodziny bazy liszków, serwali, gepardów, 
bizonów preriowych, koczkodanów błotnych czy egzotycznych papug jak hiacyntowa 
ara.Pajdek zatrzymał się przy wybiegu lwa  i obserwował jak ogromna kość, niczym krucha 
zapałka, znika w paszczy króla zwierząt. Instynktownie odsunął się od ogrodzenia, 
dziękując losowi, że nie wszedł w drogę drapieżnikowi w jego naturalnym środowisku ... w innym wypadku nigdy, przenigdy nie dotarłbym do piekarni i nie 
poznał zapachu oraz smaku ciepłego pieczywa" - pomyślał Pajdek i nagle poczuł putworny głód. W Zoo nastała pora karmienia zwierząt.



zoo

- Przerwa na drugie śniadanie! -krzyknęła Pani 
nauczycielka i cale towarzy stwo rozbiegło się 
w poszukiwaniu wygodnego miejsca. 

Pełne wrażeń, bogate w nowe znajomości Putwory 
przysiadły na ławce i w milczeniu sięgnęły po swoje 
przysmaki. Kromka delektowała się Bezglutenową Bułką 
Szkolną z Makiem, do której wybornie pasował 
plaster żółtego sera, soczysty liść salaty i małe pomi dorki. 
Na deser Antoni przewidział Bezglutenową Muffinkę 
z Owocami. Troskliwy opiekun dbał, by mimo diety, 
śniadania Kromki nie były nudne i zachęcały do jedzenia. 
Każdego dnia w swojej śniadaniówce znajdowała nowe 
smaki lub różne kombinacje już tych dobrze znanych. 
Na brak apetytu nigdy nie narzeka! Pajdek-miłośnik 
ciepłych bułeczek. Teraz zajada! pokrojone w słupki 
kolorowe warzywa i chrupiąca Sznytkę, którą kupił 
w putkowej piekarni po drodze do Zoo. Pani ekspedientka 
podała ją prosto z pieca, bo stworek wytłumaczył, że takie 
właśnie lubi najbardziej. Na przekąskę wybrał zaś 
delikatną Bułkę Jogurtowo- Serową. Okruch natomiast nie 
zostawił ani okruszka po Mini Chałeczce posma rowanej 
śliwkowymi konfiturami i dokładnie opróżnił pudełeczko 
z jogurtem, który w piekarni przygotowała Pani Janeczka. 
Jedzenie śniadania nie przeszkadzało Pu tworom 
w wymianie wrażeń. 

-Ten świat nie różni się wielce od naszych wysp. Tu też 
mieszkają niesamowite stworzenia. Niektóre są w prążki, 
a inne w ciapki. Śmiało wyciągają do słońca długie szyje 
w poszukiwaniu liści lub chowają się w skorupach
i żółwim kro kiem idą przez życie. Bywają zwinne jak 
buszujące w gałęziach pigmejki albo niezdarne niczym 
hipopotam na lądzie. Są też ogromne jak słoń 
oraz maleńkie i nieśmiałe na miarę kanczyla 
jawajskiego- rozważał Okruch.
pewności, kto komu bardziej się przygląda i po której 
stronie ogrodzenia znaj dują się ciekawsze okazy.
-Pod żadnym pozorem nie dajjej jedzeniał-wrzasnął 
Pajdek i tym samy wyrwał Kromkę z odrętwienia. - Antoni 
uprzedzał, że zwierząt nie można dokarmiać, bo mogą 
później chorować -dodał.
-Mówił też, że chlebem zawsze warto się podzielić, 
ale Zoo nie jest do tego dobrym miejscem, choć bułeczki 
smakowałyby nie jednemu z jego mieszkań ców - odparła 
spokojnie Kromka i wstała z ławki, bo pani nauczycielka 
dala znak do wymarszu. 

Po chwili najedzone Putwory wędrowały alejkami, 
chłonęły nowe odgłosy, zapachy, a przede wszystkim 
opowieści o zwyczajach zwierząt. Tak to już jest, że kiedy 
do żołądka trafi odpowiednia porcja węglowodanów, 
białka i niezbęd nych minerałów, mózg pozostaje głodny 
jedynie wiedzy.


