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Historyjka, w której Jedynka 
odkrywa, że zabawa nożyczkami 
może być niebezpieczna... 

This is the story in which the One 
discovers that playing with scissors 
can be dangerous...
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...i odcina sobie głowę.

 ...and she cuts her head off.
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Historyjka, w której Jedynka wskakuje 
do wody.

This is the story in which the One jumps 
into the water
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Niedobre kraby łapią ją w sieć 
i zamykają w klatce. 

Mean crabs catch her in their net 
and lock her in the cage. 
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Znajduje ją Ośmiornica...

The Octopus fi nds her...
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...i przynosi do domu. 

...her and brings her home. 
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Następnego dnia Jedynka 
spotyka niedobre Syreny...

The next day the One meets 
mean mermaids...
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...które rozrywają jej sukienkę ...

...who tear up her dress...
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...i zostawiają na piasku. 

...and leave her on sand. 
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Na szczęście znajduje ją Mama.

Luckily Mom fi nds her...
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Przynosi ją do domu 
i kładzie spać.

...brings her home and puts 
her to bed.
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Historyjka, w której Jedynka 
wypija magiczny eliksir...

This is the story in which the 
One drink a magical elixir...
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...i zamienia się w Ptaszka. 

...and transforms into a bird. 
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Ale gdy już szykuje się do lotu...

But just as she is preparing 
to fl y off...
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...magia przestaje działać...

...the magic stops working.
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 ...i Ptaszek znowu staje się Jedynką. 
Nie udało mu się polecieć. 

Bird changes back into the One.  
He was not able to fl y.
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Historyjka, w której 
Jedynka...

This is the story in which 
the One...
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...zamienia się... 

...changes...
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...w rybkę.

...into a fi sh.
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Syrena jej nie rozpoznaje...

The Mermaid doesn’t 
recognize her...
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...i zaprasza do zabawy

...and invites her to play.
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...ale kraby nie dają się zwieźć, 
łapią rybkę w sieć...

The Crabs however are not.  
easily fooled. 
They catch the fi sh...
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...i zamykają ją w klatce.

...and put her in a cage.
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Konik morski nie chce jej 
pomóc...

The seahorse doesn’t want 
to help her...
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...wieloryb nie chce jej pomóc...

...the whale doesn’t want to help her...
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...dopiero rekin zawołał 
Mamę.

...and fi nally a shark calls 
her Mom.
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Mama przyniosła Rybkę do domu, 
ale magia nadal działa.

Her Mom takes the fi sh home 
but the magic goes on.
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Mama musi rozciąć 
Rybkę toporami...

Mom has to open the fi sh 
with a hatchet...
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...żeby Jedynka mogła się uwolnić. 

...to set the One free.
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