Смрачава се. Йони и сестра му Жени играят в хола. Йони
прави гараж за количките, а Жени разглежда книга.
– Деца, време е да си лягате! – подкани ги майка им. –
Но преди това трябва да си измиете зъбите.
– Не искам да ги мия! – наежи се Йони. – Много е досадно!
– Да, досадно е – съгласи се сестра му и се усмихна
хитро. – Но да ходиш на лов за чудовища не е досадно.
Дори е интересно. А когато мием зъбите си,
ние сме на лов за опасни чудовища.

– На лов за чудовища? – Йони се ококори.
– Да – кимна сестра му. – Във всяка уста живеят зъбни
чудовища. Те искат едно нещо: да разрушат зъбите ни.
Йони се стресна и веднага прокара език по зъбите си.
Не, там нямаше нищо.
– При мен няма чудовища! – каза той с облекчение.
– Има, но са невидими и са много малки – обясни му Жени. –
И въпреки че не ги усещаш, са много опасни.
Но ти не се бой! Знам няколко тайни хитринки,
с които можем да ги прогоним.

Хитрина №1: Всеки ден
трябва да ядем много
плодове и зеленчуци,
защото зъбните чудовища
ги ненавиждат и се
страхуват от тях.

– И от шоколада ли стават силни? – угрижено попита
Йони. – И от бонбоните?
– Да, но от време на време може да си хапваме по
малко! – усмихна се Жени. – Само че при едно условие:
да спазваме третата хитрина. Тя е много важна!
Хитрина №3: Пастата и четката
за зъби са най-големите врагове
на чудовищата. С тях можем да ги
победим. Затова трябва да мием
редовно зъбите си – сутрин след
ставане и вечер преди лягане.

Хитрина №2: Не трябва да прекаляваме
със сладкишите и сладките напитки, защото
от тях чудовищата стават суперсилни!

