
Ani kropli wody w rzece 
 
Pani Pająkowska i Pani Pająkowski biegli, co sił, żeby przekazać Potworowi Super Super Szpieguli 
straszliwą wiadomość. Zniknęła cała woda z rzeki! Nie została ani jedna kropla! Tylko Szpiegula 
mógł rozwiązać tę zagadkę. W końcu jest najlepszym detektywem w całej Super Super Krainie  
i to wiedzieli wszyscy. Potwór Super Super Szpiegula, pospiesznie udał się nad rzekę i faktycznie 
zobaczył tylko jej suche dno. Kto mógł zrobić coś takiego? – zastanawiał się – i gdzie podziała 
się cała woda? Wiedział jedynie, że do zdarzenia musiało dojść w nocy, kiedy wszyscy w Super 
Super Miasteczku smacznie spali. Dzień wcześniej spacerował wzdłuż rzeki ze swoim 
przyjacielem Dinozaurem z Wędką i wszystko było w porządku, a teraz rzeki już nie ma. 
Postanowił podjąć się przeprowadzenia śledztwa i znaleźć sprawcę tej okropnej kradzieży. 
Pierwsze kroki skierował do Państwa Pająkowskich, którzy donieśli mu o zniknięciu wody  
i szybko uciekli do domu.  
Czy to dlatego, że boją się złodzieja rzeki; czy biegli do swojej 100 dzieci, a może coś ukrywają? 
– zastanawiał się Potwór Super Super Szpiegula. Zapukał mocno w drzwi domu Pająkowskich, 
ale nikt mu nie otworzył. Za to drzwi uchyliły się same i Szpiegula postanowił wejść do środka.  
- Halo, Państwo Pająkowscy, jesteście tu? – zawołał donośnie. Wiedział, że muszą być w domu, 
a to, że się ukrywają Szpiegula uznał za podejrzane.  
A więc jednak coś ukrywają – powiedział do siebie cichutko.  
- To ja Potwór Super Super Szpiegula. Jesteście w domu? 
 I wtedy spojrzał w górę, a tam zobaczył Panią Pająkowską i Pana Pająkowskiego razem z ich 100 
dzieci, jak chowają się za wielką pajęczyną i trzęsą ze strachu.  
- Potworze Super Super Szpiegulo, czy znalazłeś już tego rzezimieszka, który ukradł wodę z rzeki? 
– zapytały na raz wszystkie małe pajączątka.  
- Nie, ale mam kilka pytań. Zejdźcie, to porozmawiamy. – odparł Szpiegula. 
Pająki spuściły się na dół na długich niciach, Pani Pająkowska zrobiła herbatkę i zaczęli 
rozmawiać.  
- Jak dowiedzieliście, że rzeka jest pusta? Opowiedzcie wszystko po kolei. – zapytał Szpiegula. 
- Rano wybraliśmy się z dziećmi trochę popływać. Zabraliśmy kostiumy, ponton, ręczniki, ale 
kiedy dotarliśmy nie było w czym pływać, bo cała woda gdzieś jakby znikła. – szlochał Pan 
Pajątkowski – Teraz boimy się o siebie i o dzieci, bo nie wiadomo, czyja to sprawka. A jeśli ten 
rzezimieszek grasuje, gdzieś w naszym Super Super Miasteczku? Może być przecież bardzo 
niebezpieczny.  
- Rozumiem, ale dopóki ja czuwam nad Miasteczkiem nic wam nie grozi – odparł Super Super 
Szpiegula – Czy rano nie widzieliście nad rzeką nikogo? Czy nic nie wydało wam się podejrzane? 
Czy to przypadkiem nie wasza sprawka?  
- Nie! – krzyknęła jednym głosem rodzina Pająkowskich – Nic z tych rzeczy. 
Szpiegula musiał zadać te wszystkie pytania, bo tego wymagało śledztwo, ale wiedział przecież, 
że Pająkowscy są niewinni i nic więcej się od nich nie dowie. Ruszył więc dalej. Znów w stronę 
rzeki. Wtedy zobaczył na jej brzegu Tygrysa, który zawsze był spragniony wody i pomyślał:  
– Mam sprawcę! To on musiał wypić całą wodę z rzeki i teraz przyszedł sprawdzić, czy zostało 
coś jeszcze!  
Skradał się teraz na paluszkach w stronę Tygrysa, żeby złapać go na gorącym uczynku, lecz kiedy 
był już zupełnie niedaleko zobaczył, że Tygrys siedzi wpatrując się w suche dno rzeki i płacze 
krokodylimi łzami. Szpiegula zrozumiał, że Tygrys, któremu zawsze chce się pić wody nie może 
być sprawcą, a raczej ofiarą tej okrutnej kradzieży, bo kto przecież, jak nie on kochał picie wody 
i chlupanie się w rzece? Całe popołudnie Potwór Super Super Szpiegula przesłuchiwał 



mieszkańców Super Super Miasteczka, starając się zdobyć, jak najwięcej informacji, ale 
nadaremno. Nikt, nic nie wiedział. Wtedy przyszła mu do głowy pewna myśl. Najbliżej rzeki 
mieszkają przecież Dinozaur z Wędką i Dinozaur Bardzo Wielki. Najpewniej byli podczas 
kradzieży w swojej jaskini, ale może coś wiedzą.  
Trzeba złożyć im wizytę! – pomyślał Szpiegula. Jednak, kiedy dotarł na miejsce wokół drzewa, 
które rosło przy jaskimi tańczyły świetliki i było już zupełnie ciemno, zbyt ciemno, żeby udać się 
do domu dinozaurów. Z drugiej jednak strony czekanie do rana także nie było dobrym 
pomysłem.  
W końcu sprawcę kradzieży trzeba ująć, jak najszybciej albo nie nazywam się Potwór Super 
Super Szpiegula! – pomyślał dzielny detektyw.  
Zwrócił się do świetlików z prośbą, by oświetliły mu drogę przez jaskinię, ale one były tak zajęte 
tańcem, że nawet go nie zauważyły. Super Super Szpiegula wspiął się więc na drzewo  
i powiedział głośno:  
– Jestem Potwór Super Super Szpiegula i prowadzę w tej okolicy śledztwo. Doszło  
do przestępstwa i muszę dostać się do jaskini, żeby ustalić, kto mógł być sprawcą. Potrzebuję 
ochotników, którzy oświetlą mi drogę. Od razu zgłosiło się 45 świetlików i ruszyli do jaskini.  
W samym jej środku znajdowały się ogromne drewniane drzwi. Gdy tylko do nich dotarli 
świetliki uciekły i Potwór Super Super Szpiegula został w ciemnościach zupełnie sam. Na 
szczęście był nieustraszony, a więc nie bał się ani trochę. Zaczął pukać w ogromne drzwi, ale 
zdaje się nikt go nie słyszał. Postanowił sobie, że nie może się tak łatwo poddać, więc rozpędził 
się i uderzył w drzwi całym sobą, a te w końcu się otworzyły.  
- O Super Super Szpiegula, co tutaj robisz? Usłyszałem jakieś cichutkie stuknięcie i myślałem, że 
może mi się zdawało, ale tu proszę bardzo mój przyjaciel stoi w drzwiach. Chodź do środka  
i następnym razem pukaj głośniej – przywitał go uśmiechnięty Dinozaur z Wędką i zawołał 
Dinozaura Bardzo Wielkiego, który był tak ciężki, że kiedy chodził trząsła się cała jaskinia. Potwór 
Super Super Szpiegula opowiedział im, co się stało, a kiedy skończył mówić zobaczył, że 
Dinozaur z Wędką ma łzy w oczach. Tak, ta cała sprawa była bardzo przykra dla mieszkańców 
Super Super Miasteczka. Wszyscy byli bardzo przywiązani do rzeki, a Dinozaur z Wędką chyba 
najbardziej. Najgorsze było jednak to, że ani on ani Dinozaur Bardzo Wielki nie mieli pojęcia, co 
mogło się stać i nie umieli pomóc. Potwór Super Super Szpiegula wychodził z jaskini załamany, 
kiedy to świetliki okrążyły go i powiodły w dół rzeki, a tam odkrył w końcu, co się tak naprawdę 
stało i, gdzie znalazła się cała woda. Początkowo nie mógł uwierzyć własnym oczom. 
Podziękował świetlikom za ich pomoc i zbliżył się do sprawcy, a właściwie sprawczyni całego 
zamieszania. Była nią ogromna ryba, która musiała sama jedna wypić całą rzekę do ostatniej 
kropelki, bo brzuch miała gruby, jak balon. Leżała teraz na boku i wyraźnie nie mogła się ruszyć. 
Potwór Super Super Szpiegula od razu wiedział, co trzeba zrobić w takiej sytuacji. Pobiegł szybko 
po Dinozaura z Wędką i Dinozaura Bardzo Wielkiego, a Ci skoczyli razem na brzuch wielkiej ryby. 
Ta jakby zabulgotała, zagulgała i, jak fontanna wypuściła całą wodę z powrotem do rzeki,  
a potem szybciutko odpłynęła. Tak to mieszkańcy Super Super Miasteczka odzyskali, dzięki 
Szpieguli swoją rzekę i cały dzień spędzili pluskając się w niej i pływając, a Tygrys i Dinozaur  
z Wędką znów się popłakali. Tylko tym razem ze szczęścia.      


