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W pewnym 

mieście 

wydarzyła 

się niezwykła 

historia.  



Na skrzydle 

kolorowego 

samolotu 

przyleciała 

mała Kropelka. 

Przybyła z 

planety 

Szafirek, 

by zobaczyć 

piękną Ziemię. 



Zachwyciło 

ją morze, 

rzeki, potoki 

i wesoło 

pluskające 

źródełka. 



Szczęśliwi 

ludzie 

rozprawiali 

o swoich 

czworonożnych 

pupilach.



Wspominali 

wakacyjne 

wędrówki.



Ach, jak 

przyjemnie 

było Kropelce 

w tym mieście!

Myślała nawet 

o tym, by zostać 

tu na zawsze.



Aż tu nagle, 

gdy tak sobie 

rozmyślała, 

dobiegł ją 

cichutki głosik z

rury znajdującej 

się obok ławeczki 

na której 

odpoczywała.



- Kropelko, Kropelko! 

Pomóż nam!

- Ojoj! Co to może być? 

zastanawiała się Kropelka.

Może jakieś potwory    

uwięzione w rurze?   

Może nosacze lub zazole?

Bała się zaglądnąć w otwór.



- Nie bój się. 

To my – twoje siostry!

Źli ludzie nie szanują    

wody. Marnują ją.  

Wylewają gdzie się da!  

Zaśmiecają zbiorniki 

wodne.  Nie zakręcają  

kranów. Ukryłyśmy się 

w tej ohydnej rurze, żeby 

ocalić swoje życie.      

Pomóż!



Kropelkę bardzo
zdenerwowało takie 
bezmyślne zachowanie 
ludzi. 

Przecież woda to wielki 
skarb! 

I jest jej coraz mniej!

Postanowiła działać.



Wraz ze swoimi siostrami 

obmyśliła taki plan:

W nocy zabiorą całą 

wodę znajdującą się 

w mieście i powrócą 

z nią na planetę Szafirek.

Niech ci bezmyślni 

ludzie przekonają się 

na własnej skórze, jakim 

skarbem jest woda!



Tak też zrobiły.



Ależ mieszkańcy miasta byli 

zdziwieni, gdy rano

z kranów nie popłynęła 

woda!

- Co się stało?! – krzyczeli.

- Gdzie nasza woda?

- Ktoś ją ukradł!

Wyschły także rzeki, jeziora

i wesołe potoki. 

Zrobiło się smutno.



A słoneczko

coraz 

mocniej  

grzało.

Tak mocno, 

że nawet 

samo 

opaliło się

na brązowo.



Ludziom zaczęła 

dokuczać spiekota.

Żar lał się z nieba.

Nie było co pić, 

w czym się umyć, 

ochłodzić. Przestały 

pracować fabryki 

i zakłady. Z powodu 

braku wody cierpiały 

zwierzęta i rośliny.



- Dłużej tego nie 

wytrzymamy! –

powiedział

dzielny agent   

Maciuś 

i wyruszył na    

poszukiwanie  

wody. 

Minęły trzy dni 

zanim trafił na 

ślad Kropelek.



Z szybkością światła 

poleciał w kierunku 

planety Szafirek.



Kropelki zgodziły się 

oddać wodę, ale pod 

warunkiem, że ludzie 

będą ją szanowali 

i mądrze z niej korzystali.

Agent Maciuś obiecał, 

że nauczy ich 

racjonalnego 

korzystania z tego 

wielkiego skarbu.



Jaka wielka była 

radość w mieście, 

gdy z kranów znów 

popłynęła woda!

Ludzie docenili jej 

wartość i już nigdy 

nie marnowali tej 

cennej cieczy.

Bez wody nie ma 

życia! Nie marnuj jej!



Dziękujemy za 

wspaniałą przygodę 

z książką!
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