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Ceva o urmărește pe Unathi.



Este murdar. 
Miroase urât. 

Este o fiară!



Unathi este o bună alergătoare. 

Bestia este o bună urmăritoare.



Unathi este mai 

bună la sărit. 

Bestia este mai bună 

la bălăceală. 



Unathi se pricepe la 

cățărat. 

Bestia se pricepe la 

săpat. 



Amândouă, Unathi și bestia, se 

pricep la cântat cântece  

minunate. 



Este timpul ca Unathi să 

meargă acasă. 

Și fiara cea murdară și 

puturoasă vrea să meargă 

acasă. 



- Fără fiare murdare și puturoase în casă! 

spune mama.



Unathi și bestia sunt 

foarte bune la furișat. 



Unathi știe să se îmbrace. 

Bestia nu.



Unathi și bestia pot să se ascundă în spumă.



Bestia nu mai e murdară. 
Bestia nu mai miroase urât. 
Bestia este curată și drăguță. 








