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Od razu 
WIEDZIAŁEM,  
że z nowym pieskiem 
sąsiadki będą same 
KŁOPOTY.

To suczka rasy 
PUDEL, a przecież 
KAŻDY wie, że 
pudlom nie można 
ufać. Strasznie rozrabiają 
i są zbyt pudelkowate.

Rozdział 1

Na przykład ja jestem mopsem, a mopsy 
są ZUPEŁNIE inne niż pudle!

Są bardzo DZIELNE

i KREATYWNE,
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to wręcz GENIUSZE,

czego NIE DA się powiedzieć 
o pudlach!

Mela mieszka w tym samym domu  
co ja. Ale nie jest pudlem ANI mopsem.  
Jest kotem! Mela udaje czasem, że mnie 
nie lubi (ale ja wiem, że to nieprawda!).

Mela jest

BARDZO MĄDRA
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(czasami bywa jednak

STRASZNIE MARUDNA).

Mela twierdzi, że jestem 
GŁUPTASEM,  
bo pudle są zupełnie 
NIESZKODLIWE 
i mają watę 
cukrową zamiast 
mózgu.

Wyjaśniłem jej, że pudlom ZALEŻY, 
żeby wszyscy tak właśnie MYŚLELI, bo 
w rzeczywistości są GENIUSZAMI ZŁA.

Ale Mela tylko PRZEWRÓCIŁA 
OCZAMI (zawsze tak ROBI) 

i powiedziała, że to 
niemożliwe, aby suczka 
wabiąca się PĄCZUSIA 
mogła być genialna  
ALBO zła.
Zaraz jednak zaczęło 

GINĄĆ mnóstwo RZECZY. 
Madzia (to nasza pani) 
straciła ulubioną bluzę 

w pomarańczową kratkę, a malutka 
chihuahua Tina MASĘ swoich zabawek.

A kiedy usłyszałem, że Grubson  
(to świnka morska) został PORWANY, 
zrozumiałem, że najwyższy czas zostać 
MOPSIM DETEKTYWEM!

M
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Powiedziałem Meli, że może zostać moją 
asystentką – odbierać telefony, robić ważne 
notatki i dostarczać mi smakołyków.

Kiedy Mela przestała się W KOŃCU 
tarzać ze śmiechu po dywanie, 
odpowiedziała:

– Będę DYREKTORKĄ agencji 
detektywistycznej.

Rozdział 2

Nie wiedziałem, co znaczy to SŁOWO, 
więc mi wyjaśniła, że dyrektor wszystkim 
kieruje i NADZORUJE przebieg tego 
śledztwa oraz

WSZYSTKICH
  

INNYCH ŚLEDZTW.

Zgodziłem się, bo potrzebowałem kogoś, 
kto DOPILNUJE, żebym nie zgubił czapki, 
gdyż KAŻDY dobry detektyw musi 
koniecznie mieć CZAPKĘ. Kiedy śledztwo 
utyka w martwym punkcie, dzieje się tak 
nie dlatego, że detektyw nie znalazł 
śladów; on po prostu zapomniał włożyć 
czapkę!




