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zdj. N. Szafrańska

„Dzięki serii książek o przygodach Walentego i spółki dzieciaki
mogą wkręcić się w zdrowe jedzenie
i jednocześnie - w dobry kryminał.
Idealny wybór na rodzinne czytanie,
bo i dorośli nie będą się z tą książką
nudzić. Mądra i zabawna, wciągająca i kolorowa. Czekam na więcej!”
Grzegorz Łapanowski
Założyciel i prezes Fundacji „Szkoła na
widelcu” promującej edukację kulinarną.
Właściciel studia kulinarnego Food Lab
Studio. Juror i prowadzący w programach
telewizyjnych: Top Chef i Misja Stołówka.

WALENTY I SPÓŁKA BUDUJĄ PIRAMIDĘ

„Walenty i spółka budują piramidę” to
trzecia część serii kryminalno-dietetycznej.
Tym razem bohaterowie zbudują piramidę
zdrowego żywienia i odkryją właściwe
proporcje zdrowej diety.

M ON I K A OWOR U S Z K O

Zakochany
Tęgomir
postanawia
schudnąć
dla dziewczyny,
lecz nie ma pojęcia,
jak się do tego
zabrać.
Z pomocą
przyjdą mu
przyjaciele
i jeszcze ktoś
z blond lokami.
Czy teraz Olivia
poczuje miłość
do niego?
I czy uda mu się
w końcu dopaść
tego rudego?

M ONIK A OWOR U SZKO

WALENTY I SPÓŁKA
BUDUJĄ PIRAMIDĘ
KRYMINAŁ DIETETYCZNY

Do tej pory ukazały się:
Walenty i spółka. Część 1
Walenty i spółka ruszają w świat. Część 2
KRYMINAŁ DIETETYCZNY

cena: 29 zł

CZĘŚĆ 3

www.walentyispolka.pl
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ROZDZIAŁ I

KONIEC SIERPNIA
Wakacje powoli dobiegały końca. Kasia i Krzyś wrócili z letniego
obozu, a Walenty i spółka z podróży dookoła świata. Pełni energii
uczestnicy misji „Zdrowa Ziemia” szykowali się na nowy rok szkolny:
Balbina i Błażej planowali zachęcać dzieci do jedzenia białka, Wera
do picia czystej wody, a Walenty pracował nad zestawem ćwiczeń.
Tęgomir Tłuszcz natomiast dalej się odchudzał. Choć ostatnio,
trzeba przyznać, słabo mu to szło. Nastrój miał kiepski i całymi
dniami ssało go w żołądku. Teraz też, więc postanowił, że zje sobie
kawałeczek chałwy.
„Jeden malutki” – pomyślał i sięgnął
po opakowanie. Włożył chałwę do buzi
i delektował się jej smakiem, kiedy
nagle usłyszał głos Ziemniaka:
– Cześć, Tęgi, co robisz?
Tęgomir przełknął chałwę
i wycedził przez zaciśnięte
zęby:
– Możesz mnie nie
nazywać „Tęgi”? Odchudzam się przecież.
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Jesteś tym,
– Przecież widzę, że się odchudzasz.
co jesz!
Poznałem po tym, że jesz słodycze!
– zaśmiał się Ziemniak ze swojego żartu.
Tęgomir nic nie odpowiedział, tylko ciężko
westchnął.
– Chodzi o dziewczynę, tak? – spytał Ziemniak.
– Skąd wiesz? – Tęgomir oblał się rumieńcem.
– Już w Toskanii zauważyłem, że Olivia bardzo ci się podoba. A potem poprosiłeś o zdjęcie,
które zrobił nam Olivietti. No chyba nie po to,
żeby się we mnie wpatrywać? – znów zażartował
Ziemniak.
– Niczego ci nie brakuje, ale tak piękny jak
Olivia to ty jednak nie jesteś – odparł Tęgomir
Hipokrat
i obaj zaśmiali się serdecznie.
es
Tęgomir podsunął w stronę Ziemniaka
opakowanie z chałwą, ale ten grzecznie odmówił.
– Zauważyłem, że ona na ciebie też tak jakoś szczególnie patrzyła
– powiedział. – Zwłaszcza kiedy śpiewałeś tę arię.
– Naprawdę? – ożywił się Tęgomir, lecz zaraz pomyślał, że to niemożliwe. – Stary, co ty gadasz? Ona taka piękna, a ja?
– No, mógłbyś zrzucić parę kilo – przyznał Ziemniak.
– Próbuję, ale to takie trudne. Ciągle jem te tłuste rzeczy.
– Jesteś tym, co jesz! Słyszałeś takie powiedzenie Hipokratesa?
Jak jesz dużo tłuszczu, to jesteś tłuszczem.
– Ale ja przecież jestem tłuszczem! Tęgomirem Tłuszczem!
– krzyknął i zaraz dodał rozżalony: – Chciałbym schudnąć, ale nie
wiem jak.
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Tymczasem przy regale obok cicho pracował Detektyw Dietetyczny. Wybierał produkty do analizy i niechcący usłyszał rozmowę
Ziemniaka z Tęgomirem. Szkoda mu było tego chłopaka. Miał dobre
serce, ale słabą wolę.
„Jak by mu tu pomóc z tym odchudzaniem?” – zastanawiał się.
Nagle coś mu wpadło do głowy. Odstawił produkty na półkę i spojrzał na zegarek. Wrzucił notes i szkło powiększające do torby i szybko
wybiegł ze sklepu.

Jak by mu
tu pomóc z tym
odchudzaniem?
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