
Opisujemy postać Balbina Kucharczyka. Mężczyzna jest kucharzem oraz detektywem. 

Ma 42 lata i mieszka w Anglii. Jego żona nazywa się Joanna. Wychowują dwoje dzieci. Bal-

bin uwielbia Święta Bożego Narodzenia.   

Śledczy miał jedno oko większe, przez co jego spojrzenie było bardzo tajemnicze. 

Wyróżniał się przez noszenie różowej koszuli i białej czapki z motywem serca. Balbinos, bo 

tak też go nazywali, miał wielkie wąsy, a w nich kolczyk.  

Naszym zdaniem to superpostać z zabawnym charakterem. Chcielibyśmy się z nim 

spotkać i skosztować jego potraw. 

*** 

Detektyw Adrienne ma 32 lata. Ukończyła studia na kierunku kryminalistyki. Od 

dziecka zmaga się z niepełnosprawnością nóg. Ma męża, który kiedyś był jej lekarzem. Jej 

rodzice są nadopiekuńczy, co tydzień zapraszają ją na niedzielny obiad.  

Na bladą twarz bohaterki opadają rude włosy. Nosi 5 zegarków i czarne ubrania oraz 

buto-skarpetki w stylu emu.  

Ma obsesję na punkcie punktualności. Nie przepada za sportem. Kocha biedronki. Lu-

bi angażować się w akcje charytatywne, sama była organizatorką wielu z nich.  

Naszym zdaniem Adrienne jest wzorem dla innych, nie tylko dla niepełnosprawnych, 

bo mimo przeciwności spełnia swoje marzenia. 

*** 

Lucy Sindrey to zwariowana 13-latka. Dla koleżanek z klasy była inna, mało kto ją lu-

bił. Jej matka, bibliotekarka, wciągnęła ją w świat książek, a jej ojciec Henk zmarł, gdy Lucy 

miała 6 lat.  

Nastolatka odznaczała się postawną sylwetką, potarganą czupryną i okularami w czar-

nych oprawkach, zza których uroczo spoglądała.  

Sindrey była odważna i ciekawska, sporo czytała. Interesowała się dziką przyrodą, w 

czym od najmłodszych lat pomagały jej filmy. Miała psa nie z tego świata, labradora Gucia, 

który uczestniczył w jej detektywistycznych przygodach. Była to pamiątka po zmarłym ojcu, 

czworonóg strzegł dziewczyny na każdym kroku.  

Naszym zdaniem Lucy była niezawodna, bystra i pełna życia. Warto ją naśladować. 

*** 

 

 

 



Nasz detektyw nazywa się Genio Bórski i ma 148 lat. To elfoklaun. Wychowuje się z 

2 siostrami i braćmi. Jego mama zajmowała się domem, a ojciec był detektywem, stąd zami-

łowanie Genia do tego zawodu.  

Postać miała zezowate oczy, piegi, bujną czuprynę, gęstą brodę, 3 zęby, grube brwi i 

szpiczaste uszy. Nie wiadomo, dlaczego jego broda miała zielone ubarwienie. Z racji zapomi-

nalstwa, nos ozdabiał zegarkiem. Choć był dziwaczny, gwałtowny i roztrzepany miał niezwy-

kłe poczucie humoru.  

*** 

Detektyw Olaf to postać wymyślona i narysowana przez grupę ,,Przecież to ooooczy-

wiste!” Miał 35 lat, a jego przyjacielem był orzeł Orzeszek.  

Postać odznaczała się owalną głową, czarną malowaną brodą, łysiną, fiołkowymi 

oczami, dwoma różnymi butami, rogami diabełka i szczupłą sylwetką.  

Detektyw był roztrzepany, bo często czegoś zapominał. Charakteryzował się inteli-

gencją – rozwiązywał naprawdę trudne i skomplikowane zagadki. Rozprawiając się ze zło-

czyńcami, zostawiał po sobie jakiś zabawny ślad.  

Naszym zdaniem z tej postaci, choć jest śmieszna, nie warto brać przykładu. 

 

  

 


