KSIĄŻKOT
- test dla literackich kocich znawców
Miauuu… Dziś 17 lutego! To wielkie święto wszystkich kotów!
Znasz wielu kocich bohaterów książek? Sprawdźmy to! Przed Tobą nie lada
wyzwanie przygotowane przez bibliotekarzy.
Poniżej przedstawia Ci się 17 książkowych kotów. Rozpoznaj je, nazwij
i wyślij rozwiązanie na maila: bpmig.lazy@gmail.com - regulamin na stronie
Biblioteki w Łazach: www.biblioteka-lazy.pl.
(Nie wiesz jak mają wyglądać odpowiedzi? Wpisz numerek podpowiedzi
i nazwę kota. Oto przykład: 1. Mruuu, 2. Gruuu, 3. Miauuu … i tak do 17.)
Do dzieła!

1. Jestem małym, psotnym kotkiem, który wraz ze swoją właścicielką
Balbinką mieszka w zamku.
2. Jestem wyjątkowym i jedynym kocim celebrytą jeżdżącym kanarkowym
Mini Morrisem i śpiewającym w słynnej kapeli Stalowe Wibrysy.
3. To ja mały biały kotek, który pragnie jak najwięcej dowiedzieć się
o otaczającym go świecie.
4. A ja jestem czarnym, starym i trochę zmęczonym kocurem, najbardziej
lubię leżeć przy zapiecku i się wygrzewać.
5. A ja jestem nie byle jakim kotem - kapitanem rezerwy 17 Kompanii
Kocich Komandosów Nocnych – KOKONO.
6. Czy mnie znasz? Jestem inteligentną kotką, która wraz ze swoimi
wiernymi przyjaciółmi Packiem, Adelką i Juliankiem, odważnie odkrywa
świat.
7. Mieszkam na przedmieściach Londynu, jestem kotem domowym, zawsze
na uchu mam czerwoną kokardkę. Moja siostra bliźniaczka ma na imię
Mimmy.
8. Jestem nieodłącznym towarzyszem przygód mojej właścicielki Skloty,
potrafię mówić i posiadam łysy ogon.

9. Mam rude futro i „lekką nadwagę”, mój opiekun Jon uważa, że jestem
leniwy i wiecznie głodny, ale to nieprawda, gdyż gdy tylko mam ochotę, to
potrafię zrobić psikusy Odiemu - mieszkającemu ze mną pod jednym
dachem psu.
10. Mieszkam razem z moim panem – listonoszem Patem w Zielonej
Dolinie. Jestem czarno-białym kotem z różowym noskiem i czerwoną
obróżką, potrafię błyskawicznie się przemieszczać z miejsca na miejsce i
jak każdy kot lubię czasem porozrabiać.
12. Jestem czarnym kotkiem z białymi łatami, moją panią jest Myszka
Minni, a kolegą Pies Pluto.
13. Jestem jasnorudym, kudłatym i krzywonogim kotem, z wyglądu
przypominam małego tygrysa, posiadam niezwykłą zdolność wykrywania
przykrych i podejrzanych osobników, a moja właścicielka ma na imię
Hermiona.
14. Moimi przyjaciółmi są Shrek i Osioł, chodzę w butach, ale mam ciało
kota, do walki używam pazurów i szpady.
15. Jestem rudawym kotem mieszkającym w Nowym Jorku, moim
przyjacielem jest pies Bajer – członek nowojorskiej paczki psówkieszonkowców. Przestałem być bezdomnym kotem kiedy przygarnęła
mnie Jenny - bogata, lecz samotna dziewczynka.
16. Jestem kotką mieszkającą ze swoim panem Argusem Filchem w Szkole
Magii i Czarodziejstwa w Hogwarcie.
17. Jestem rudym kotem potrafiącym szybko biegać oraz sprytnie wspinać
się na drzewa. Moim jedynym przyjacielem jest wciąż szukający wioski
Smerfów - czarownik Gargamel.

