Ognisty
SMOK
PODGRZEWACZ
Jeszcze do niedawna moja supermoc zatrzymywania
ciepła słonecznego czyniła ze mnie superbohatera. Beze
mnie na Ziemi panowałoby zimno nie do zniesienia! Teraz
jednak ludzie karmią mnie tak intensywnie, że wymknąłem
się spod kontroli! Gromadzę coraz więcej ciepła, przez co
temperatura na Ziemi stale wzrasta. To rozregulowuje klimat
planety i przyczynia się do występowania ekstremalnych zjawisk
pogodowych, topnienia lodowców i podnoszenia się poziomu
mórz i oceanów, które wkrótce mogą zatopić niektóre wyspy
i miasta.
Skąd czerpię moją siłę? Tylko nie mówcie nikomu: zajadam się
spalinami z samochodów i samolotów oraz dymem z mieszkań
ogrzewanych paliwami kopalnymi. Dodatkowo rozgrzewa mnie
metan – gaz znajdujący się w bąkach i beknięciach milionów krów
i owiec. Od pewnego czasu ludzie knują przeciwko mnie, starając się
zmniejszyć emisję moich ulubionych przekąsek. Niektórzy chcą mnie
osłabić, zastępując benzynę i węgiel odnawialnymi źródłami energii,
takimi jak promienie słońca. Inni decydują się jeść mniej mięsa, przez
co kradną mój ukochany metan.
Jednak na moje szczęście ludzie mają w tych działaniach naprawdę
żółwie tempo. Dzięki temu już wkrótce stanę się najpotężniejszym
potworem na Ziemi! Zobaczycie, już niedługo wszystkich was usmażę!
W mitologii chińskiej smoki to potężne
stworzenia zapewniające harmonię na
świecie. To one odpowiadają za opady
deszczu i gospodarowanie wodą. Susze,
zgodnie z wierzeniami, powstają w wyniku
działania wyjątkowo leniwego osobnika.
Smoki, wyprowadzone z równowagi,
mogą wywoływać potężne burze
i dokonywać ogromnych
zniszczeń.
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Kolosalny
KING KONG ŚMIETNISKOWIEC

To ja, podstępny King Kong Śmietniskowiec.
Strasznie nie w smak są mi ci, którzy
skrupulatnie segregują śmieci. Na
szczęście jednak wielu z was wciąż karmi
mnie pysznymi odpadami zmieszanymi.
Wasza mania kupowania i wyrzucania
pozwala mi cieszyć się dobrym zdrowiem,
a jednorazowe przedmioty i szybko
zmieniająca się moda dodają mi sił.
Z mojego kolosalnego cielska wciąż
wyciekają niebezpieczne substancje, które
zanieczyszczają wodę i glebę – pewnie
dlatego tak bardzo mnie nie lubicie.

Dodatkowo wyrzucam z siebie ogromne
ilości metanu, z czego bardzo cieszy się
Smok Podgrzewacz.
Ostatnio jednak czuję się trochę nie w sosie.
Doszły mnie słuchy, jakoby niektóre kraje
miały zakazać produkcji i stosowania
plastikowych przedmiotów jednorazowego
użytku! Ludzie coraz częściej wymawiają
też tajemnicze, złowrogie hasła, takie
jak „zero waste”, „second hand” czy
„recykling”. Muszę przyznać, że to
wszystko coraz bardziej mnie niepokoi...

KING KONG ŚMIETNISKOWIEC

NI

E

King Kong to znany z filmów straszliwy
goryl o potężnych rozmiarach.
Aby go pokonać, konieczne było
użycie sił zbrojnych. Do walki z King
Kongiem Śmietniskowcem potrzebne
będą odpowiednie zmiany w prawie
i zwyczajach konsumenckich.

