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W tej książce historia o Koronie jest opowiedziana z punktu widzenia 
Covida. 

Skąd pochodzi Covid?
Dlaczego Covid zrobił się taki agresywny?
Dlaczego zaraził tylu ludzi?
Jak dotarł do Niemiec?
Jak możemy się przed nim chronić?
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Dlaczego świat boi się Korony

Historia niewidzialnego maciupka

Wiele lat temu mały wirus, który nazywał się Covid, mieszkał samotnie jak palec          
w jaskini w prowincji Hubai w Chinach. Jaskinia ta była ciemna i lodowata, a jej 
sufit okalała ogromna kolonia nietoperzy. Były to nietoperze podkówki. Podkówki to 
bardzo towarzyski gatunek nietoperzy. Każdej nocy nietoperze wylatywały z jaskini 
i polowały na owady. Covid był wtedy samiutki w jaskini i tęsknił za odrobiną ciepła 
i towarzystwa. 

Pewnego ranka Covid zakradł się na sufit jaskini i czekał cierpliwie na powrót nie-
toperzy. Krótko przed wschodem słońca podkówki wróciły z polowania na owady. W 
pobliżu Covida wylądowali pan Wang i pani Li. Zawiesili się tylnymi nogami na suficie 
jaskini i lizały do czysta swoje futerka. Podkówki w czasie swojej toalety opowiadały o 
swoich nocnych eskapadach. W ich gronie było tak przyjemnie, przytulnie i cieplutko, 
że Covid szybko podjął decyzję.

Szybciutko podczołgał się po nogach pana Wanga, prześlizgnął się po jego gładkiej 
lotniej skórce i wylądował w jego mordce.

Tęsknota za przyjaciółmi 

Covidowi brakowało jednak prawdziwych przyjaciół, z którymi mógł przyjemnie spęd-
zić czas. Z nudów zaczął penetrować ciało pana Wanga od śródka i odkrył przy tym 
malutką komórkę w jego płucach. Szczególną cechą tej komórki było, że Covid mógł 
się do niej zaczepić jak pocisk do międzynarodowej stacji kosmicznej. 

Pan Wang w ogóle go nie zauważył, ponieważ 
Covid był tak niesamowicie maciupki, że nie 
można go było ani zobaczyć ani poczuć. Wirusy 
bowiem są widoczne tylko pod bardzo śilnym 
mikroskopem. Covid usadowił się wygodnie w 
ciepłych błonach śluzowych pana Wanga i był 
bardzo szczęśliwy. Przez dwa tygodnie miesz-
kał sobie  w ciepłym ciele pana Wanga i każdej 
nocy towarzyszył mu w polowaniu na owady. 
W ciągu dnia zwisał razem z nim z sufitu jas-
kiniowego. Właściwie wszystko było teraz w 
porządku i tak jak to sobie wymarzył. Nie mu-
siał więcej marznąć i nie był już taki samotny.
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Teraz Covid mógł całkowicie przeniknąć do komórki 
gospodarza a w jej rdzeniu mały wirus mógł się do-
wolnie rozmnażać. Tego się nie spodziewał i był tym 
zafascynowany.

Już po krótkim czasie pojawiły się setki małych Co-
vidków i wszystkie wyglądały tak samo. Covid był za-
chwycony i postanowił zorganizować wielką imprezę 
dla swoich nowych przyjaciół w płucach pana Wanga. 

Kiedy impreza się na dobre rozwinęła, pan Wang nag-
le zakaszlał. W tym momencie powiał tak silny  wiatr, 
że wielu gości imprezy oderwało się z jego płuc i zost-
ało katapultowanych przez tchawicę do gardła pana 
Wanga. Przez jego otwarty pyszczek,  większa część 
Covidków wyleciała do jaskini i przylgnęła do wis-
zących u sufitu licznych nietoperzy. Goście, którym 
się to nie udało skończyli na podłodze jaskini i w krót-
ce potem zmarli.

Po jakimś czasie kaszel nietoperzy się skończył i Covid mógł spokojnie, razem ze swoi-
mi krewnymi wiruskami dalej żyć w organizmach nietoperzy. 

Pewnego dnia Covid usłyszał, jak pan Wang mówi do pani Li: „Wyobraź sobie, że 
jastrząb ze skraju lasu wczoraj zmarł“ Pani Li zapytała oburzona: „Ten jastrząb, który 
zjadł naszego sąsiada pana Wunga?“ Pan Wang skinął głowa: „Prawda, to jest pożer-
acz nietoperzy“. „Ale co było przyczyną jego śmierci?“, zapytała pani Li. 
„Mówią, że zmarł na zapalenie płuc spowodowane jakimś wirusem, odpowiedział pan 
Wang. Covid zastanowił się przez chwilę i zdał sobie sprawę, że to prawdopodobnie 
jego krewni byli winni śmierci jastrzębia grzywacza. „W końcu to też nieładnie, zjeść 
komuś jego dom“, pomyślał Covid. W następnych latach takie incydenty zdarzały się 
coraz częściej. Wszystkie drapieżne ptaki i węże, które pożerały chore nietoperze 
musiały za to zapłacić życiem.

W przeciwieństwie do innych, Covid 
miał szczęście, że mocno przylgnął do 
pęcherzyka płucnego pana Wanga. Licz-
ne napady kaszlu nietoperza były dla nie-
go bardzo męczące i kosztowały go wiele 
wysiłku, żeby nie być wydalonym z jego 
płuc. Z czasem Covid rozpoznawał oznaki 
napadów kaszlu i zawsze udawało mu się 
uniknąć niebezpieczeństwa.  Kaszel pana 
Wanga stopniowo zarażał wszystkie nie-
toperze w jaskini. Często słychać było 
ten nieustanny kaszel i prawie wszystkie 
nietoperze były dziwnie nerwowe. 
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Pan Wang był niesamowicie pracowitym nietoperzem i każdej nocy latał godzinami 
z prędkością do 160 kilometrów na godzinę w poszukiwaniu owadów. Jego małe ser-
duszko biło przy tym tysiąc razy na minutę i żeby nie stracić kondycji i zbierać siły, 
musiał oszczędzać swoją energię. Dlatego też pan Wang miał bardzo wolny układ 
odpornościowy, który był tak właściwie przeznaczony do walki z wirusami. Ale to 
kosztowało dużo energii i dlatego pan Wang opracował inną strategię. Jego komórki 
odpornościowe były bardzo wolne i pozwalały Covidowi wejść do komórki gospo-
darza. Tam nie niszczył jednak intruza, co ponownie kosztowałoby zbyt dużo energii, 
ale trzymał go tam w ryzach. W ten sposób Covidek i pan Wang mogli bez problemów 
współżyć. 

Nieproszoni goście 

Pewnego ranka do jaskini wtargneli ludzie z ogromnymi podbierakami (siatkami 
do łapania owadów) i zaczeli rozglądać się z niesamowitą ciekawością. Covid, pan 
Wang i pani Li obserwowali to zajście z wielkim niepokojem, opanowało ich bard-
zo złe przeczucie. Ich obawy okazały się słuszne, grupa młodych mężczyzn zaczeła 
łapać przerażone podkówki i ładować biedne nietoperze do wcześniej przygotowa-
nych worków. Akcja ta spowodowała popłoch i wielką panikę wśród przerażonych 
nietoperzy. Pan Wang i pani Li też znaleźli się wśród schwytanych i wylądowali na 

dnie ciemnego brzydko pachnącego worka a wraz z nimi Covid. Z pełnymi worami 
mężczyźni pojechali na targowisko dzikich zwierząt do Wuhan. Tam wcześniej zabite 
nietoperze zaoferowali do sprzedaży.

Covid zastanawiał się często, dlac-
zego naturalni wrogowie nietoper-
zy umierają, a nietoperze żyją so-
bie spokojnie dalej. Zaciekawiło go 
to do tego stopnia, że zaczął teraz 
dokładnie obserwować zachowa-
nie pana Wanga. Zauważył przy 
tym, że nietoperze posiadają spec-
jalną przemianę materii. 

Covid rozgniewał się straszliwie kiedy jeden 
z ludzi zabił pana Wanga i postanowił się 
zemścić. Podczas ostatniego wytchnienia 
pana Wanga, Covid wydostał się z jego płuc 
i razem z jego ostatnim wydechem stanął 
w podmuchu wiatru i to wystarczyło. Covid 
został wyrzucony z pyszczka pana Wanga i 
wylądował na ustach mężczyzny, natychmi-
ast wszedł do środka jego ciała, przemycił 
się aż do płuc i zadokował się z komórką 
gospodarza. Wściekły Covid rozmnożył się w 
bardzo szybkim tempie i po krótkim czasie, 
miliony krewnych wirusów zaatakowało całe 
płuca mordercy nietoperzy. 
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Kampania zemsty 

Mężczyzna ten nie wiedząc nawet, że jest zainfekowany spotykał się z innymi ludźmi i 
przenosił kaszląc, tysiące małych Covidków na innych ludzi. Po jakimś czasie zachoro-
wał i dostał ciężkiego zapalenia płuc. Tak też stało się z wszystkimi ludźmi, z którymi 
ten człowiek miał bliski kontakt w ciągu ostatnich dwóch tygodni. Covid był wściekły, 
jego plan zemsty powiódł się i mężczyzna, który zabił pana Wanga rówinież zginął. 
Niestety Covidek zmarł razem z tym człowiekiem. Jego wirusowi krewni opłakiwali go 
teraz i postanowili pomścić jego śmierć. Po pochowaniu Covida-maciupka rozpętało 
się dopiero szalenśtwo. Miliardy krewnych Covida ruszyło w bój. Sam Covidek pewnie 
nigdy by sobie tego nie życzył, chciał tylko chronić siebie i swojego gospodarza, pana 
Wanga. 

W taki to sposób zemsta wirusów wymkneła się spod kontroli i każdy wirus nosił teraz 
czarną bojową opaskę z nadrukiem: ku pamięci Covida. 

Das Jahr der Ratte

Wendetta czyli zemsta przyszła w bardzo niefortunnym momencie. W Chinach ws-
zyscy byli zajęci przygotowywaniem najważniejszego festiwalu ludowego. Zbliżał się 
Chiński Nowy Rok, zwany także Świętem Wiosny. Chińczycy podążają za kalendarzem 
księżycowym i dlatego Nowy Rok w Chinach nie jest obchodzony 1 stycznia, ale w tym 
przypadku 25 stycznia 2020. 

Legenda o chińskim Nowym Roku 

W czasach starożytnych żył w Chinach ogromny i wstrętny potwór o ostrych zębach 
i rogach, którego nazywano Nian. Przez prawie cały rok Nian ukrywał się w ciemnym 
morzu, a pod jego koniec wchodził na ląd i polował na ludzi i zwierzęta. Z tego własnie 
powodu, zawsze  przed Nowym Rokiem, ludzie uciekali w odległe góry, aby  ukryć się 
przed atakami Niana. 
Pewnego dnia, wioskę tę odwiedził  dziwny trochę zagadkowy  staruszek i od tego cza-
su wszystko zaczeło  się zmieniac. W tym własnie roku Nian już nie odwiedził wioski,  
staruszek bowiem poinformował mieszkanców, że potwora można łatwo przestras-
zyć. Wyjaśnił im, że potwór  bardzo nie lubi czerwonego koloru, że boi  się głośnych 
dźwięków i nieznanych stworzeń. Wspólnie zatem postanowili wieczorem wioskę pr-
zed potworem ochronić. Każde prawie drzwi udekorowali na czerwono, pozawieszali 
mnóstwo czerwonych wstążek i innych detali. Mieszkańcy gorliwie zabrali się do ro-
bienia  hałasu za pomocą bębnów, głośnej muzyki i fajerwerków, dzieci zaś otrzymały 
maski i kolorowe jaskrawe latarnie. Mieszkańcy zrobili dokładnie to, co im powiedział 
i Nian nigdy więcej nie był w okolicy widziany. 
W języku chińskim Nowy Rok oznacza „Guo Nian“, co dosłownie znaczy „pokonać 
Niana“. 
Właśnie to zrobili mieszkańcy wioski. Do dzisiaj cześcią tradycji noworocznych jest 
ozdabianie domów czerwonymi dekoracjami, a ulice są pełne muzyki, bębnów i fa-
jerwerków.  

Według chińskiego kalendarza, 25 stycznia 2020 roku, rozpoczyna się „Rok Szczura“. 
Ma to związek z chińskimi znakami zodiaku. Podobnie jak w naszym horoskopie ist-
nieje w Chinach też dwanaście znaków zodiaku. Każdy rok jest reprezentowany przez 
jedno z 12-stu zwierząt. Znaki zodiaku składają się ze szczura, wołu, tygrysa, zająca, 
smoka, węża, konia, kozy, małpy, koguta, psa i świni. W tej kolejności powtarzają się 
co dwanaście lat. 
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Każdemu zwierzęciu przypisuje się określone cechy: 

Szczur jest bardzo ciekawy, 
pomysłowy, wszechstronny, 
ma szybki czas reakcji 
i potrafi dostosować się do 
każdej sytuacji środowiskowej.

Bawół jest znany z 
pracowitości, rzetelności, 
siły i determinacji.

Tygrys jest odważny, bezczelny, 
nieprzewidywalny i nieco uparty. 
Tygrysy stawiają czoła każdemu 
wyzwaniu.

Zając jest delikatny, 
spokojny, czujny, przyjazny, 
cierpliwy i odpowiedzialny.

Smok, jako jedyne mityczne 
zwierze, jest najważniejszym 
i najpotężniejszym zwierzęciem. 
Symbolizuje on dominację i 
ambicję.

Wąż jest uważany za skrytego, 
inteligentnego i mądrego. 

Nowy Rok w Chinach to szczególne święto. Jest to święto rodzinne. W tym czasie 
rodziny się chętnie odwiedzają. Chińczycy wierzą bowiem, że jak początek roku jest 
dobry to reszta potoczy się szczęśliwie i pomyślnie. Tak więc tysiące ludzi pracujących 
i mieszkających w innych miastach ruszyło w drogę aby odwiedzić swoich krewnych.

W tym czasie w mieście Wuhan coraz więcej ludzi zachorowało, a niektórzy z nich 
umierali na zapalenie płuc. Ludzie czuli się bardzo niepewnie i w końcu lekarze zgłosili 
te incydenty do Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Aby zapobiec rozprzestrze-
nianiu się choroby, cały obszar wokół miasta Wuhan został natychmiast zamknięty. 
Naukowcy i lekarze wyruszyli na poszukiwanie przyczyny. Próbka śliny od jednego 
pacjenta wylądowała w laboratorium, a jeden naukowiec przyjrzał się jej pod bardzo 
silnym mikroskopem. 

Naukowcom nie spodobała się jednak ta nazwa i po odkryciu przez innego naukowca 
czarnej opaski bojowej z napisem Covid, wirus ten ostatecznie otrzymał nazwę Co-
vid-19. Nazwa ta powstała w związku z powstaniem epidemii wirusa w grudniu 2019. 

Koń jest szczególnie żywy, 
aktywny i energiczny.

Koza ma delikatny tem-
perament, jest nieco 
nieśmiała, współczująca i 
zrównoważona.

Małpa jest dowcipna, 
zabawna, ciekawska, 
wyrafinowana i lubi się 
wygłupiać. 

Kogut jest bardzo uważny, 
odważny i pewny siebie. 
Jest otwarty, szczery i zawsze 
wygląda atrakcyjnie i ładnie. 

Pies jest uważany za 
wiernego, szczerego, 
przyjaznego, życzliwego i 
dobrze wychowanego.

Świnia jest pracowita, pełna 
współczucia i hojna. 

Był zaskoczony, ponieważ wykrył wirusa bard-
zo podobnego do innego już znanego wirusa, 
wirusa SARS. Naukowiec nadał temu nowemu 
wirusowi nazwę SARS-CoV-2. Ponieważ jednak 
nazwa ta była trudna do zapamiętania, wirus 
został nazwany krótko Wirusem Korona.
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Malutkim krewnym Covida bardzo się spodobało, że ich bohater był teraz znany na 
całym świecie. Jeden z krewnych był szczególnie dumny. 

W tym czasie w Wuhan ogłoszono stan epidemii i nikomu nie wolno było wjeżdzać ani 
wyjeżdzać z miasta. Wirus zainfekował tysiące ludzi w krótkim czasie i nie było widać 
końca tego stanu.

Wycieczka do Europy 

Pani Li Liang i Covid-dwa nic o tej sytuacji nie wiedzieli, bo mieszkali 1200 kilometrów 
dalej, w małym mieszkanku w Pekinie. Pani Li Liang pracowała w fabryce, która pro-
dukowała części samochodowe dla całego świata. Pewnego dnia jej szef wysłał ją na 
delegacje do Niemiec. Odbywało się tam szkolenie pracowników, w którym bardzo 
chciała uczestniczyć. Pani Li Liang zarezerwowała lot i hotel i wkrótce wyruszyła w 
podróż do Europy. Covid-dwa, który w ciągu ostatniego tygodnia pomnożył się milion 
razy, wyruszył razem z Li Liang w długą podróż. 

Pani Li Liang miała tylko lekki kaszel, ale przed wyjazdem zaraziła swoją rodzinę, kilku 
kolegów z pracy, i taksówkarza, który ją zawiózł na lotnisko. W czasie podróży zdołała 
też zarazić kilku pasażerów samolotu. W ten to sposób wirus rozprzestrzeniał sie da-
lej i dalej i niepostrzeżenie udało mu się przekroczyć aż kilka granic państwowych. 
Część zainfekowanych pasażerów poleciała do Włoch, inni do Iranu, Ameryki i innych 
krajów.

Był to pierwszy „bliżniak“ Covida, 
Covid numer dwa, który żył w or-
ganizmie młodej chińskiej kobiety. 
Kobieta ta gościła przez tydzień w 
mieście Wuhan. Po tygodniu wróciła 
do domu nie odczuwając żadnych 
objawów i nie przeczuwając, że Co-
vid-dwa żyje w jej wnętrzu. Ta kobie-
ta nazywała się Li Liang i mieszkala w 
Pekinie, stolicy Chin. 

Covid-dwa wylądował z panią Li Liang 
we Frankfurcie i udał się z nią do ho-
telu. Szkolenie trwało trzy dni i w tym 
to czasie wielu uczestników zaraziło się 
zupełnie o tym nie wiedząc. Covid-dwa 
został przekazywany dalej przez panią 
Li Liang z każdym następnym atakiem 
kaszlu. Mieszkał teraz u pana Müllera, 
mieszkającego w małej wiosce w Nad-
renii Północnej-Westfalii.

Covid-dwa żył i rozmnażał się w organizmie 
pana Müllera, który nic o tym nie wiedzi-
ał. W Niemczech wirus pojawił się w bard-
zo niekorzystym czasie. Był to właśnie czas 
karnawału, a pan Müller był jego zapalonym 
entuzjastą. W ten oto sposób Covid-dwa 
uczestniczył w obchodach karnawałowych i 
rozprzestrzeniał się szybciutko. Trzeba tu do-
dać, że pomagały mu w tym wesołe i sympa-
tyczne, typowe dla karnawału obyczaje. Uś-
ciski i całusy to prawdziwy raj dla wirusów! 
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Alarm pandemiczny 

W tym samym czasie pojawiło się coraz więcej wypadków zachorowań na całym świe-
cie w wielu krajach na różnych kontynentach. Wirus rozprzestrzenił się nie tylko w Azji, 
ale w pozostałych częściach świata i dlatego Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) 
postanowiła ogłosić pandemię. 

Dopóki rozprzestrzenianie się jest ograniczone do małego obszaru lub kraju, pozostaje 
epidemią. Kiedy jednak choroba ta rozprzestrzenia się na kraje a nawet kontynenty, 
mówimy wtedy o pandemii. 

Pandemie istnieją już od setek lat. Najbardziej znane pandemie w historii to dżuma, 
grypa hiszpanśka, świnska grypa, ptasia grypa i HIV. Wiemy już, że pandemie uśmier-
ciły wiele milionów ludzi i dlatego staliśmy się bardzo ostrożni. Istnieją ścisłe zasady, 
które zostały ustanowione przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) w międzyna-
rodowym planie na wypadek pandemii. Według tych zasad każdy kraj opracowuje 
swoje własne plany na wypadek pandemii. W Niemczech, na przykład, Narodowy Plan 
Pandemii służy jako podstawa niezbędna do środków ochronnych i jest regularnie ak-
tualizowany. Taki plan jest ważny, ponieważ nikt nie wie, kiedy, gdzie i w jakiej formie 
wybuchnie nowa choroba wirusowa. Celem jest przerwanie łancucha zakażenia w pr-
zypadku wybuchu epidemii i jak najszybsze znalezienie szczepionki. 

Codzienny kontakt z Covidem 

W walce z wirusem podjęto wiele działań w celu zahamowania rozprzestrzeniania 
się choroby. Najważniejszym było przestrzeganie osobistych zasad higieny. Dzięki 
prostym środkom każdy może pomóc chronić siebie i innych przed chorobami za-
kaźnymi.

Najważniejsze wskazówki dotyczące higieny: 

Kichnij lub kaszlnij do rękawa lub do chusteczki – a następnie wyrzuć chusteczkę 
do kosza z przykrywką.

Trzymaj ręce z dala od twarzy – unikaj dotykania ust, oczu lub nosa rękoma. 

Należy zachować odpowiednią odległość od osób, które mają kaszel, przeziębie-
nie lub gorączkę – również z powodu trwającej fali grypy i przeziębień. 

Unikać dotykania (np. uścisk dłoni lub przytulanie się) – kiedy witasz lub żegnasz 
się z innymi ludźmi. 

Myj regularnie i dostatecznie długo ręce (co najmniej 20 sekund) wodą z mydłem 
– szczególnie po smarkaniu, kichaniu lub kaszlaniu. 

Epidemia Pandemia
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Co może jeszcze pomóc w powstrzymaniu rozprzestrzeniania się? 

Jeśli to możliwe, to zostancie w domu. Czytajcie książki, uczcie się, malujcie lub 
majsterkujcie. 

Nie powinniście teraz odwiedzać babci i dziadka, ponieważ szczególnie osoby starsze 
i osoby z chorobami przewlekłymi są bardzo zagrożone. Zadzwońcie do nich, napisz-
cie e-maila, lub zobaczcie się z nimi w ramach czatu wideo. 

Jeśli spotkacie znajomych lub przyjaciół, zachowajcie dystans. Należy unikać 
uścisków dłoni i przytulań. Na pewno istnieją inne zabawne sposoby na przywitanie, 
które można praktykowac w bezpiecznej odległości od 1 do 2 metrów. 

Jeśli ktoś w waszej rodzinie jest chory, cała rodzina musi być bardzo ostrożna i 
powinna unikać wszelkich kontaktów z innymi ludzmi. 

Jeśli czujecie się dobrze, to możecie pomóc innym. Możecie pomóc babci i dziadko-
wi, starszym sąsiadom lub przyjaciołom, którzy nie mogą opuścić swojego mieszka-
nia. Możecie zrobić dla nich zakupy. Torby z zakupami zostawcie przed drzwiami, aby 
uniknać jakiegokolwiek bezpośredniego kontaktu. 

Jak ma się toczyć dalej życie? 

Jeśli uda nam się powstrzymać Covida-dwa i jego krewnych przed dalszym rozprze-
strzenianiem się, to wtedy zemsta Covida skończy się wreszcie. 

Czy musimy teraz demonizowac wirusy? 

Kto jest odpowiedzialny za pandemię? Ten pierwszy mały wirusek-Covidzik? Nie-
toperze? Łapacze nietoperzy? Czy ludzie, którzy jedzą nietoperze? 

Odpowiedź jest prawdopodobnie taka, że nie możemy tak naprawdę znaleźć winne-
go, winne jest tylko połączenie różnych przyczyn i wydarzeń. Nietoperze były jedzone 
od setek lat i nigdy nic się nikomu nie stało. Znane są one z przenoszenia wirusów, ale 
te wirusy zazwyczaj nie atakowały ludzi. Epidemia była zatem wynikiem kilku, zbież-
nych przypadków. To, że stała się pandemią jest z pewnością wynikiem globalizacji. 
W naszych czasach nie tylko ludzie, ale także towary, a nawet zwierzęta podróżują i 
przenoszą się bez problemów z jednego końca świata na drugi. W taki też sposób pr-
zenoszone są również wirusy. Zupełnie niepostrzeżenie przekraczają granice państw. 

My ludzie, jesteśmy w stanie się uczyć i dlatego powinniśmy wyciągać wnioski z tej 
pandemii. Powinniśmy zwalczac stare nawyki, nawet jeśli nie powodowały one doty-
chczas żadnych problemów. Świat się ciągle rozwija, zwierzęta wymierają i pojawiają 
się nowe gatunki, tak też dzieje się z najmniejszymi żywymi organizmami, takimi jak 
wirusy i bakterie. Ludzkość musi nauczyć się z nimi żyć, nawet jeśli mogą stanowić dla 
niej zagrożenie. 

Quellenverzeichnis:  https://www.chinarundreisen.com/das-chinesische-fruehlingsfest/
https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ   -  https://www.infektionsschutz.de/coronavirus-sars-cov-2.html
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Dalsze książki dla dzieci fotolulu 

www.ti er-kids.de
www.fotolulus-abenteuer.de

www.fotolulu.com

Ein lusti ger Vogel erkundet für euch die Welt 

mit der Kamera!


