
Świnka Ginka. 

 

Raz w roku powraca zła świnia Ginka, która zjada ludzi . Świnia ta miała kiedyś 

właściciela, ale też go pożarła,  kiedy była jeszcze małym prosiakiem. Potem 

chciała zjeść więcej ludzi, bo jej zasmakowali, więc co roku wracała. 

Przeglądając stary album ze zdjęciami przypomniała sobie ten smak, więc 

postanowiła , że będzie łapać ludzi na zupę. Ludzie zobaczyli co się dzieje , 

więc przywołali na pomoc Batmana. Ten chciał ją podnieść, ale była zbyt 

ciężka i go przygniotła. Natomiast Superman, martwiąc się nieobecnością 

kolegi Batmana, poszedł sprawdzić co się z nim dzieje. W tym momencie 

świnka Ginka puściła przypadkowo gazy, bo akurat zjadła 100 litrów zupy 

gazowej, więc Superman się zatruł i padł na ziemię, a świnia go też połknęła. 

Tym razem na pomoc przyszły super zwierzęta, które chciały utuczyć Ginkę, 

aby ta pękła z przejedzenia. W połowie karmienia świni przyleciał motylek, 

który przypadkiem wpadł do zupy. Kiedy Ginka brała łyk, do gardła wleciał ten 

mały nieszczęśnik i trzepotał skrzydełkami, a to  bardzo ją gilgotało w 

podniebienie. Próbując go wypluć, wyrzuciła z siebie wszystkich połkniętych 

wcześniej ludzi, którzy na szczęście przeżyli pobyt w jej brzuchu. Teraz 

wszyscy z radości postanowili zrobić imprezę. Prowadziła ją miła Świnka 

Peppa. Przechodzący tam przypadkiem wilk usłyszał dźwięki imprezy, więc 

przybył na nią czym prędzej. Widząc grubą świnie, spytał kto to jest, a każdy 

krzyczał : Możesz ją sobie zjeść! Tak też się stało, lecz po chwili ktoś znowu 

krzyknął : Wypluj ją, niech ma nauczkę! Przecież już poczuła się tak, jak i my ! 

Wilk tak też uczynił, a zła świnia przeprosiła wszystkich i od tej pory wiedziała, 

że nie wolno czynić nikomu tego, co tobie niemiłe. Na koniec wszyscy razem 

przy muzyce zatańczyli taniec Peppy Pig ,,dum durum dum, dum dum 
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