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Księga IX

Tytus z Romkiem i Atomkiem idą do 
kina pod czas seansu Tytus pod 
koniec seansu wskakuje w ekran i 
przenosi się do czasów filmu  Tytus 
idzie na zawody ujeżdżania byka 
wygrywa dwa kolty później idzie 
zadeklarować się do obrony ludzi w 
pociągu w przebraniu z starszą panią 
łapie dwóch bandytów pociąg 
zatrzymuje się a Tytus idzie 
przeszukać teren nagle natyka się 
na kopalnie zegarków Romek i 
Atomek postanawiają odnaleźć 
Tytusa  idą jeszcze raz na seans w 
chwili w której Tytus wskoczył do 
ekranu chłopcy to powtarzają  w 
końcu znaleźli Tytusa kiedy są przy 
monecie wyjścia z ekranu zaczyna 
gonić ich byk mają szczęściem 
zdołali uciec



Księga X

Bohaterowie testują nowy 
pojazd, który awaryjnie 
ląduje na bezludnej 
wyspie, z braku paliwa 
chłopcy przechodzą 
wszystkie epoki rozwoju 
ludzkości, by je 
wyprodukować, 
zanieczyszcza to 
środowisko wyspy.



Księga XI

Ratując ruinę zabytkowego 
zamku przed rozbiórką 
bohaterowie spotykają 
duszka, który przenosi ich w 
czasy dawnej Polski, by 
mogli wykraść plany budowy 
tego zamku, uczestnicząc w 
zamachu Chytrozłotków na 
księcia Jedzosława.
Pojazd: Prasolot



Księga XII

Tytus, Romek i A’Tomek przystępują do Operacji Bieszczady 
40. W tym celu udają się Bąkolotem w Bieszczady. Tam 
odkrywają dwa źródła wody: jedno, po którym pijącemu z 
niego robi się wesoło, a drugie smutno. Romek i A’Tomek 
zawożą próbki wód do badania profesorowi T.Alentowi, a 
Tytus tymczasem rozpoczyna sprzedaż wody, po której robi 
się wesoło. Później Tytus trafia do gawry, gdzie zamieszkują 
trzy niedźwiedzie, po jakimś czasie wpada w zastawiona 
pułapkę i zostaje sprzedany przez handlarzy zwierzętami do 
fotografa. Z opresji uwalniają go Romek i A’Tomek. 
Powróciwszy w Bieszczady chłopcy spotykają Yeti. Następni 
przyjaciele przystępują do wykonania kolejnych zadań 
urządzenia polowej stacji obsługi pojazdów, wybudowania 
ścieżki zdrowia oraz wytyczenia szlaków turystycznych. 
Szlak wytyczony przez Tytusa cieszy się największą 
popularnością, dzięki temu zostaje on dowódcą patrolu 
straży ochrony przyrody. Zaprowadza on takie porządki, że 
wszystkie zwierzęta z bliska i daleka przenoszą się do 
rezerwatu. Chłopcy odlatują 3, aby polepszyć warunki życia 
zwierząt w innych częściach kraju. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Bieszczady
https://pl.wikipedia.org/wiki/Profesor_T.Alent
https://pl.wikipedia.org/wiki/Yeti


Księga XIII

Prof.T. Alent nakłania 
chłopców do zbadania 
nieznanych Wysp 
Nonsensu, 
zamieszkanych przez 
dziwne ludy. Pojazd: 
Slajdolot 



Księga XIV

Tytusowi na głowie wyrósł 
fioł! Czyżby cała praca 
nad jego uczłowieczeniem 
miała pójść na marne? 
Chłopcy zaczęli więc 
dokształcanie. A`Tomek 
został kierownikiem 
szkoły, a Romek... ciałem 
pedagogicznym. Tytus 
musiał najpierw rozwiązać 
50 słupków na dodawanie i 
50 na odejmowanie



Księga XV

Tytus był harcerzem, a 
wkręcił się na film od 
osiemnastu lat. 
Dowiedział się, że góry są 
jak makowiec. Naturalnie, 
testował nowy pojazd -
wkrętacz. Został 
geologiem, przeżył powrót 
do przeszłości i spotkał... 
krasnoludki.



Księga XVI

Tytus niechcący 
dostaje posadę 
redaktora naczelnego 
i zaczyna wraz z 
Romkiem i A'Tomkiem 
zbierać materiały na 
artykuły. Pojazd: 
Syfonolot.



Księga XVII

Uczłowieczanie Tytusa 
przez umuzykalnianie.
Romek i A'Tomek 
podejmują się 
umuzykalnić Tytusa, by go 
uczłowieczyć. W końcu 
Tytus zostaje porwany 
przez UFO, teraz on 
umuzykalnia kosmitów.
Pojazd: Okarynolot



Księga XVIII

A’Tomek i Romek kolejny raz nie mogą poradzić 
sobie z nadpobudliwym Tytusem. Postanawiają 
zaradzić sytuacji poprzez uplastycznienie Tytusa. 
W tym celu najpierw posyłają go do ogniska 
plastycznego, potem Tytus trafia na nauki do 
Papcio Chmiela. Następnie chłopcy zapoznają go ze 
sztuka malarską w muzeum. Tytus wskakuje 
kolejno do różnych obrazów znajdujących się w 
muzeum i przeżywa tam kolejne przygody. Podczas 
ucieczki z jednego z nich zabiera ze sobą Asizę -
kubistyczną dziewczynę. Razem trafiają w niewolę 
do gangstera miłośnika sztuki, gdzie Tytus pod 
przymusem musi malować obrazy, sprzedawane 
potem za dużą gotówkę. Kiedy zostaje sławnym 
malarzem.



KONIEC 😀❤


