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  Książka, którą nabyłeś, jest dziełem twórcy i wydawcy. Prosimy, abyś przestrzegał 
praw, jakie im przysługują. Jej zawartość możesz udostępnić nieodpłatnie osobom bliskim 
lub osobiście znanym. Ale nie publikuj jej w internecie. Jeśli cytujesz jej fragmenty, nie zmie-
niaj ich treści i koniecznie zaznacz, czyje to dzieło. A kopiując ją, rób to jedynie na użytek 
osobisty.

Szanujmy cudzą własność i prawo!
Polska Izba Książki



Zapraszamy do miasta!

Wiemy, wiemy. Naprawdę wiemy – po przygodach Triko, czyli dzięcioła 
trójpalczastego w „Umarłym Lesie” i „Nieumarłym Lesie”, oraz po 
zmaganiach o drogocenną padlinę w „Zewie padliny” trudno uwierzyć, 
że teraz mamy dla Was książkę o ptakach w mieście. Może nawet 
przecieracie oczy ze zdumienia. Zamiast rzadkiego i – co tu dużo 
gadać – dość dziwnego dzięcioła trójpalczastego naszym bohaterem 
będzie zwykły i pospolity wróbel. Zamiast ostępów naturalnych lasów 
pełnych wielkich oraz dziuplastych drzew i wykrotów zabierzemy Was 
między budynki ceglane i betonowe, na ich dachy, na trawniki,  
a nawet do śmietników. 

Czy może być coś bardziej nudnego przyrodniczo niż miasto?  
Jeżeli tak myślicie, to uwierzcie nam, że jesteście w błędzie!  
Wróble to niezwykle ciekawe ptaki. Detektyw Wróbel ma przygody 
równe szeryfowi Triko, a miasto potrafi być fascynująco dzikie. 
Wystarczy otworzyć szeroko oczy i zacząć obserwować, co się w nim 
dzieje. Mamy nadzieję, że ten komiks Wam w tym pomoże. Zobaczycie, 
jakie dzikie historie mogą się wydarzyć w mieście tuż pod naszymi 
nosami, i zrozumiecie, jakie zagrożenia czyhają na nieludzkich 
mieszkańców metropolii.
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