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W 427. dniu proszenia o kotka…

Dedykuję tę książkę naszemu 
własnemu kotu marudzie, Claudii,
a także Wam, Olive i Eggy, 
którzy tak ją kochaliście.
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W schronisku 

dla zwierząt jest milion 

kotów i chcę je wszystkie 

zabrać do domu, 

ale mama mówi:

I w końcu 

na niego trafiam.

Na klatce jest 

napisane „Złotko”, 

ale to niedobre 

imię dla tego kota. 

Ten kot to 

Maksymilian 

August Xawery 

i będziemy mówić 

na niego Max.

Ty
lk
o 
jed

ne
go.



W szkole koledzy opowiadają, jakie niesamowite są ich koty.

Kamilka może nosić kota na szyi 

jak szalik.

Kot Jacka umie 

aportować patyk.

Kot Emila ma własne konto 

na Instagramie.

Mój kot cały czas patrzy w ścianę.

Ale maruda z tego twojego kota.
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