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Павуку його новий світ
сподобався, і він поповз до
нього плести нове павутиння.

Ось такий:
Ула бачила, що до неї наближається велетенський павук.

Ось такий:
Вона навіть завмерла від
страху.

Голос у її свідомості все
гучнішав, гучнішав, поки не
пролунав голосним
“ААААААА!...“
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Вона відчула себе зовсімзовсім маленькою. Ула заплющила очі. Розплющила. Павук
все ще був тут. Що робити?
Щось голосно кричало у її
свідомості.

Ось такого:
Та коли у ванні зустріла
величезного павука.

Він спокійно жив собі, поки
одного дня ненароком не
виліз з-під ванни. Йому
відкрився зовсім новий світ.
Ось такий:
Павук був великий і товстий.

І Ула, перечіпляючись, побігла
з ванної кімнати, поки великий павук її не з’їв.
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Ось такою:
Ула була сміливою і, як казала
мама, вже дорослою
дівчинкою.

Павук цього зовсім не
очікував. Оглушливий
вибуховий звук повністю
змінив його наміри та плани
виплітати павутиння і
спокійно на ньому тут жити.
Павук, не встигнувши навіть
подумати про своє майбутнє,
якомога хутчіше втік назад під
ванну.
Ось так:

Хоробра дівчинка Ула
порадилася зі своєю мудрою
мамою і повернулася до
ванної кімнати. Принесла
чашку — якщо павук знову
з’явиться, вона буде готова.
Ось таку:

Ула ніби трохи й засмутилася,
але їй ніби і полегшало, коли
павука у ванній не знайшлося.
Ула подумала, що павук
вирушив піти жити до іншої
кімнати.

Але чашку про всяк випадок
залишила. Вона збиралася
зловити павука, якщо він
колись повернеться.
Ось так:

Ула сперлася на стілець, щоб
павук так легко не дістався до
неї, і пильно оглянула всю
ванну. Від павука не було і
сліду.

Ось так:
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Ось так:

Так і жили Ула та павук, не
знаючи нічого одне про
одного і не заважаючи одне
одному. Тільки мухи, що
вилітали зі світу Ули,
потрапляли до павука у
павутиння. А чашка спокійно
вартувала на підвіконні.
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Спіймавши, випустить його
надворі, звідки павук не
знайде її так легко.
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