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„Każda część świata smakuje inaczej, a jeśli ludzie
jedzą naturalną żywność, są zdrowi i szczupli. Autorka
zrozumiale wyjaśnia to młodemu czytelnikowi, który
dowie się też, skąd pochodzą ziemniaki i ryż oraz że Włosi
spożywający oliwę są zdrowsi od Amerykanów jedzących
hamburgery. Kryminał idealny na wycieczki po świecie,
nie tylko kulinarne”.
Dr hab. Małgorzata Drywień,
specjalista żywienia człowieka

WALENTY I SPÓŁKA RUSZAJĄ W ŚWIAT

„Walenty i spółka ruszają w świat” to
druga część serii kryminałów dietetycznych.
Tym razem bohaterowie wybiorą się w podróż, w trakcie której ustalą, jak odżywiają
się ludzie na różnych kontynentach, i jaki
to ma wpływ na ich zdrowie.

M ON I K A OWOR U S Z K O

Skończył się rok
szkolny i dzieci
wyjechały na wakacje.
Pablo Papaya zabrał
Marthę Maracuję
do Meksyku.
Walenty Węglowodan,
Wera Woda,
Tęgomir Tłuszcz,
Błażej i Balbina
Białko też zamarzyli
o podróży.
Dokąd pojadą
i co odkryją?
Jakie przygody
przeżyją? I czy tylko
im się wydaje,
że ktoś ich śledzi?
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ROZDZIAŁ I

LATO
Nadeszły długo oczekiwane wakacje. Kasia i Krzyś wyjechali
na letni obóz, a Babcia Basia do sanatorium. Panowały straszne upały
i ludzie prawie nie wychodzili z domów. W sklepie osiedlowym też
niewiele się działo, pełną parą pracowała tylko klimatyzacja.
Nie było komu opowiadać
o zdrowym odżywianiu, więc
Tęgomir Tłuszcz, Błażej Białko
i Walenty Węglowodan
nie mieli nic do roboty.
Jedynie Wera Woda
zachęcała do uzupełniania płynów, bo przy
takich upałach trzeba było
dużo pić.
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Dni płynęły leniwie. Dla zabicia czasu stary Ziemniak opowiadał
młodym historię rodzinną:
– Pochodzimy z Ameryki Południowej. Do Europy na swoim statku
przywiózł nas Krzysztof Kolumb…
Papryka i Pomidor, krewni Ziemniaka, przysłuchiwali się mu
z zaciekawieniem. Obok nich, w pryzmach, piętrzyły się Ogórki.
– Wyjeżdżamy! – krzyknął nagle Pablo Papaya.
– Jestem gotowa – odparła Martha Maracuja i dopięła walizkę.
– A dokąd to się wybieracie? – zapytał Walenty Węglowodan.
– Panuje sezon ogórkowy, nie jesteśmy tu nikomu potrzebni
– wyjaśnił Papaya nieco urażonym tonem. – Zabieram Marthę
do mojej ojczyzny, Meksyku. Zatrzymamy się w Acapulco.
– Acapulco! – rozmarzyła się Balbina Białko na myśl o słonecznej
plaży. – A może i my byśmy gdzieś pojechali? Ciągle tylko siedzimy
w tym sklepie.
– Niezły pomysł! – odparł Walenty. – Do Ameryki Południowej
pojechałbym choćby dziś! Potańczyłbym tango w Argentynie,
zobaczył karnawał w Rio, plantację trzciny cukrowej i Głowę Cukru!
– Tylko cukier ci w głowie – skrytykował go Błażej.
– Nie cukier w głowie, tylko Głowa Cukru. Taka
góra w Brazylii – wyjaśnił Walenty.
– Ja pojechałbym do Chin, zobaczyć Chiński Mur
– powiedział Błażej. Zawsze interesował się architekturą
i słynnymi konstrukcjami.
– Ja do USA – wtrącił Tęgomir. Lubił wszystko,
co duże: duże wieżowce, duże samochody i duże
autostrady.
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– Zamiast do USA wolałabym do spa – oświadczyła Wera Woda.
– A gdzie to leży? – spytał Błażej.
– To nie leży. „Spa” to po łacinie „zdrowie dzięki wodzie”, oznacza
kąpiele dla zdrowia i urody – wyjaśniła Wera. – Marzę, by pojechać
do gorących źródeł w Toskanii…
– Jadę z tobą, kochana! – ożywiła się Balbina.
– Chiny, spa i USA! Straszny chaos! – zauważył Walenty. – Taką
podróż trzeba porządnie zaplanować, paszporty załatwić, a my nie
mamy nawet mapy!
– Mapę możemy wam pożyczyć – powiedziała Maracuja i wręczyła
ją Walentemu. – Nasz samolot zaraz odlatuje, więc musimy już lecieć.
Pa! – krzyknęła i pociągnęła walizkę w stronę wyjścia.
– Pa! Pa! – Pablo Papaya pobiegł za Marthą.
– Bawcie się dobrze! – krzyknęła Balbina i już ich nie było.
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