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„Walenty i spółka” to pierwsza część serii
kryminałów dietetycznych. Śledząc losy
bohaterów, poznajemy zasady zdrowego
odżywiania. Humor, barwne postacie i wartka
akcja gwarantują dobrą zabawę.

M ON I K A OWOR U S Z K O

„I dużych, i małych wciągną zagadki kryminalne.
Do tego spora porcja solidnej wiedzy o zdrowym odżywianiu.
Autorka pozwala dzieciom dokonywać samodzielnych
wyborów. I pokazuje, że domowa ogórkowa smakuje lepiej,
gdy zjada się ją w towarzystwie bliskiej osoby, która zawsze
ma dla nas czas”.
Dorota Minta

WALENTY I SPÓŁKA

Na zwyczajnym
osiedlu stoi sobie
sklep spożywczy,
a w tym sklepie
mieszkają Walenty
Węglowodan,
Tęgomir Tłuszcz
i Błażej Białko.
Choć każdy ma
swoje Królestwo,
wiodą całkiem
zwyczajny żywot.

Psycholog kliniczny i pasjonatka kuchni, prowadzi blog
o roli kulinariów w psychologii człowieka.

M ONIK A OWOR U SZKO

WALENTY I SPÓŁKA
KRYMINAŁ DIETETYCZNY

Pewnego dnia
z niespodziewaną
wizytą zjawia się
mężczyzna z czarnym
wąsem. Z czarnej
teczki wyjmuje szkło
powiększające
i notes. Odtąd
życie Walentego
i jego przyjaciół nie
będzie już takie jak
wcześniej...
KRYMINAŁ DIETETYCZNY
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ROZDZIAŁ I

ZWYCZAJNY SKLEP SPOŻYWCZY
To był z pozoru zwyczajny sklep spożywczy na osiedlu z blokami
i szkołą. Miał parking, miejsce na koszyki, a na jego półkach piętrzyły
się towary.
Na lewo od wejścia, przy samych kasach, panował Walenty
Węglowodan. W herbie miał Buraka Cukrowego, a pośrodku
sklepu pokaźną alejkę pełną kolorowych cukierków, kremowych
czekolad i chrupiących wafelków. Każdy klient musiał przejść tą
alejką, nawet jeśli wcale nie zamierzał kupować nic słodkiego. Taki
klient szedł sobie szybko, nie rozglądając się na boki, czyli na półki
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ze słodyczami, a Walenty Węglowodan wołał za nim, żeby włożył
do koszyka choć jedną małą słodką rzecz. Lecz gdy klient mimo
wszystko opierał się pokusie kupienia czegoś w alejce ze słodyczami – Walenty dawał mu ostatnią szansę: batonik, lizak albo
guma owocowa czekały ułożone równiutko na półeczkach przy
kasie.
„No dobra, niech już będzie ten mały batonik” – myślał sobie
taki klient, który wcześniej w ogóle nie zamierzał kupować
żadnego batonika.
Poza działem ze słodyczami miał też Walenty w swoim władaniu
pieczywo, makarony, płatki śniadaniowe, słodzone napoje i owoce.
Prawdziwe imperium! Słodki był chłopak z tego Walentego
i wszyscy go za tę słodycz kochali. Zupełnie jakby nie miał wad,
a przecież je miał, jak każdy. Wiedział, że słodycze powodują
próchnicę i nadwagę, ale to była tajemnica i nikt nie mógł się o niej
dowiedzieć. Chciał, by dzieci go kochały i wybierały jego produkty.
Właśnie zobaczył Kasię i Krzysia zbliżających się do półek ze słodyczami i już miał im zaproponować czekoladowe batoniki, lecz w tej
samej chwili w alejce obok dostrzegł Właściciela sklepu. Właściciel
nie zorientował się jeszcze, że Walenty tu mieszka, i najlepiej, żeby
tak zostało. Schował się więc za regałem i stamtąd obserwował, jak
dzieci idą główną alejką, mijają wafelki i cukierki i nic nie włożywszy
do koszyka, znikają za zakrętem.
– A niech to! – jęknął rozczarowany Walenty. – Może choć wezmą
coś przy kasach?
Tymczasem Krzyś i Kasia podeszli do półki z chipsami.
– Bekonowe, cebulowe czy zwykłe ziemniaczane? – zastanawiali się.
– Czy mogę jakoś pomóc? – zapytał nagle tęgi mężczyzna z lokami
na głowie.
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Kasia

Krzyś

Zaskoczone dzieci milczały, więc zaczął jeszcze raz:
– Jestem Tęgomir Tłuszcz, herbu Słonina. Mam w moim Królestwie
prażynki i solone orzeszki, oliwy i oleje. A w chłodni leżą hamburgery, kiełbasy i margaryny.
– Przyszliśmy po chipsy – odparł Krzyś i wrzucił dwie paczki do
koszyka.
– Racja! – zaśmiał się Tęgomir i wtedy na jego brzuchu zatrząsł
się tłuszcz.
A Tęgomir Tłuszcz śmiał się nieczęsto, niestety. Wciąż obwiniano
go o otyłość i zawały serca. I o podwyższony cholesterol, cokolwiek
to było. Coraz więcej dzieci miało nadwagę i kto był temu winien?
Tłuszcz oczywiście! I już nie trzeba było szukać innych winnych.
Winny był on, bo najbardziej tuczący. Często słyszał, jak ludzie
między sobą mówili:
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– Tylko unikaj tłuszczu!
Odwracali się od masła i tłustego mleka. Wszystko miało być
chude i light.
Choć na szczęście byli też tacy jak Krzyś. Ich Tęgomir do swoich
produktów specjalnie zachęcać nie musiał. Gdyby tylko wiedzieli,
że słone przekąski są tuczące i niezdrowe, od razu przestaliby je
kupować. A wtedy Tęgomir Tłuszcz byłby skończony!
O! On sam na pewno im o tym nie powie. Będzie trzymał
to w tajemnicy tak długo, jak się da! I robił dobrą minę do złej gry!
Teraz też uśmiechnął się do dzieci i pomachał im przyjaźnie. Nagle
mina mu zrzedła, bo zobaczył Właściciela
sklepu zmierzającego w jego
kierunku. Schował
się więc za regaTŁUSZCZ
łem i z ukrycia
TĘGOMIR
obserwował, jak
Krzyś wyciąga
dłoń i z półeczki
przy kasie bierze dwa
czekoladowe batony,
a następnie układa
je w koszyku obok
paczek z chipsami.
– Hurra! Kupili
batoniki! – usłyszał
z alejki obok wesoły
okrzyk Walentego.
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