Terka už trikrát prosila mamu, aby napiekli
sušienky. Lenže mame sa raz nechce, inokedy
nemá čas. Zato Terka má chuť aj čas. A to aj
napriek tomu, že na Vianoce musí ešte dlho,
predlho čakať! Mama pečenie neustále presúva
zo dňa na deň. Raz musí ísť s Jakubkom
k doktorovi, potom na nákup. A teraz zasa
nemôže, pretože Jakubko poobede spí.

Mama by si tiež rada zdriemla. Vlastne by si mala ísť ľahnúť aj Terka,
keďže mala zvýšenú teplotu. Lenže Terka nie je vôbec unavená. Nech
si mama spí! „Pečenie zvládneme aj bez nej, však Mňauko?“ rozhodne
Terka a postrčí kocúrika z postele. Mňauko sa na ňu vyčítavo pozrie
a radšej sa schúli do klbka.

Terka vstane a hľadá svoju obrázkovú
kuchárku. V poličke nie je. Ani na stole.
Nakoniec ju nájde úplne na dne škatule
s hračkami. S kuchárkou pod pazuchou sa
vkradne do kuchyne. Kocúrik Mňauko ju
nasleduje. Dúfa, že dostane nejakú dobrotu.

Terka v kuchárke rýchlo nalistuje recept na svoje obľúbené sušienky.
Na obrázku je presne nakreslené, čo na pečenie potrebuje: múku,
cukor, maslo, dve vajíčka a ozdobnú posýpku.

V chladničke nájde maslo
a vajíčka. Opatrne položí
dve vajíčka na kuchynský
stôl. Posýpka má svoje
miesto vedľa poličky
s koreninami. Múka a cukor
sú v hornej skrinke. Terka sa
musí vyštverať na stoličku.
Do jednej ruky vezme
vrecko cukru, do druhej
múku a zoskočí zo stoličky.
Pritom trošku narazí do
stola. Bác! Jedno vajíčko sa
rozkotúľa a spadne na zem.

Našťastie sú ešte nejaké v chladničke! Múku a cukor položí
na stôl. Mňauko zatiaľ strká ňufáčik do rozbitého vajíčka na
zemi, no nechutí mu. Radšej sa vráti k svojej miske. Terka
zoberie papierovú utierku a začne vajíčko utierať. Bŕŕ, to je ale
slizké! Utierku odhodí do odpadkového koša. Podlaha je síce
ešte trošku klzká, Terka si však dáva pozor.

