
Wstęp  
 
Wszystkie przygody, o których przeczytacie wydarzyły się w Super Super Krainie, głównie  
w Super Super Miasteczku, które leży u stóp czarodziejskiej góry, nad rzeką. Mieszkańcy 
Miasteczka żyją na ogół spokojnie i szczęśliwie, ale czasami w ich sąsiedztwie, dzieją się rzeczy 
zadziwiające i wymagające wyjaśnienia albo naprawienia. Wtedy do akcji wkracza nieustraszony 
Potwór Super Super Szpiegula – najlepszy detektyw w całej Super Super Krainie. Można zawsze 
liczyć na jego spryt, wytrwałość i przenikliwy umysł, który rozwiąże każdą, nawet najbardziej 
zagmatwaną zagadkę. 
 
Super Super Szpigula ma wielu przyjaciół. Należą do nich burmistrzowa Gąsienica z Lizaków, 
Pan Pająkowski i Pani Pająkowska oraz ich 100 dzieci; Tygrys, któremu zawsze chce się pić wody, 
a także Dinozaur z Wędką i Dinozaur Bardzo Wielki, którzy zamieszkują głęboką jaskinię koło 
rzeki oraz Olbrzym nazywany pieszczotliwie Henrykiem Olbrzymkiem – obywatel całej Super 
Super Krainy. W miasteczku mieszkają także lekarz Kotek Bartuszek, szewc Hipopotam Mały  
i Sowa Bankowa, która czuwa nad miasteczkowymi finansami. A w pobliskim lesie ma swój 
domek leśnik Zielony Gufik. Na czarodziejskiej górze, którą widać z każdego miejsca w Super 
Super Miasteczku mieszka Czarodziej z Brodą do Skarpetek, trochę niemiły i zrzędliwy, ale  
o tym potem. W Super Super Krainie spotkacie także niegrzecznego Kreta, Syrenę Celinę i wielką 
rybę. 
 
Z przygód, które staną się ich udziałem można dowiedzieć się wiele: o niesieniu pomocy, o tym, 
że nie ma sytuacji bez wyjścia i, że strach ma wielkie oczy; o byciu dobrym i uprzejmym, o tym, 
że czasem zdarzają się nieporozumienia, które trzeba, jak najszybciej wyjaśnić; o smutku  
i radości, zaradności i współpracy; no i o tym, że każdy jest inny i, że to jest fajne. Potwór Super 
Super Szpiegula jest sprytny i nieustraszony, Gąsienica z Lizaków mądra, a dzięki swojej torebce 
skarbów, także gotowa na każdy wypadek; Tygrys jest dobroduszny i kocha wodę, Czarodziej  
z Brodą do Skarpetek jest niemiły i zaskakujący, Państwo Pająkowscy pomocni i trochę 
strachliwi, Sowa Bankowa lubi się wymądrzać i liczyć, a Dinozaur z Wędką jest bardzo łagodny i 
radosny. Na koniec muszę wam zdradzić pewien sekret: najwięcej z przygód Potwora Super 
Super Szpieguli, dowiecie się o prawdziwej przyjaźni, która może góry przenosić i, której życzę 
wam z całego serca.  
 
No, ale, jak to z tą przyjaźnią było najlepiej przekonajcie się sami, a ponieważ nic tak nie studzi 
ciekawości, jak długi wstęp, to zaczynajmy opowiadanie…  


