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Aniela Konopacka kl. 5b

                                                                        „Tai”

Opowieść ta wydarzyła się ponad sto lat temu, gdy Tai stoczyły wielką bitwę z czarnymi
Krukami. Gdy te prawie opanowały świat, a przegrana była pewna, jeden z Tai i jego Taimuna
schował jajo jednego z Tai. Było to jedno z dwunastu jaj prawdy, które miały za zadanie w razie
przegrania bitwy, stworzyć na nowo zakon Tai i odzyskać pokój na świecie, a w razie wygrania
wyszkolić nowych Tai i Taimuna, by mogły dalej chronić świat przed niebezpieczeństwem.

Jajo zostało schowane w starym dużym domu w lesie na obrzeżach obecnego Linework, za
stertą pudeł na strychu. Tai i Taimuna wrócili na pole bitwy, wiedząc, że wypełnili proroctwo i tym
samym pomogli reszcie zakonu w bitwie. Walczyli dzielnie wiele godzin, ale w końcu odepchnęli
Czarne Kruki i zepchnęli w przepaść do wąwozu Klumany.
 Sto  osiem lat  później  w Linework piętnastoletnia  Isi  wraz  z  rodziną  i  psem Chesterem
wprowadzili się do niegdyś nowego, teraz starego domu na obrzeżach miasta.
 Dziewczyna z rodzeństwem, siostrą Ini i bratem Tino, zaczęli zwiedzać dom od piwnicy.
Nagle Ini przewróciła się o rozciągnięty sznurek, którego wcześniej nie zauważyli. Wtem usłyszeli
huk i kawałek ściany się osunął, odsłaniając stary tunel, z którego usłyszeli głos Toma, ich taty,
który gonił  po ogrodzie  bezpańskiego kota,  który  jak się  zdawało bez  zgody właścicieli  się  tu
ulokował i zamierzał pozostać na zawsze. Isi nawet pomyślała, że może mógłby zostać, Chester go
lubi więc nie będą się gryźć... .
 Nagle z zamyślenia wyrwał ją dziki wrzask i łoskot, to kot wpadł do dziury w ogródku i
wylądował na twarzy oszołomionego Tina, który właśnie zaglądał do dziury. Pięć minut później
usłyszeli z góry jeszcze większy łomot, trzask i wrzask. To był ich tata.  Jak się potem tłumaczył z
hałasu, chciał belkami załatać dziurę, ale wszystko łącznie z młotkiem spadło mu na stopę.
W tym samym czasie w piwnicy Ini zawołała:

-Isi,  Tino,  chodźcie,  mam  pomysł.  I  razem  wybiegli  z  piwnicy  do  ogrodu,  gdzie  po
zdemontowaniu desek zbudowali nową konstrukcję, by nie wpaść do dziury, jednak tak naprawdę
to była mega zjeżdżalnia do piwnicy. W pewnym momencie zabawy Isi zapytała:

- Pójdziecie ze mną później na strych?
- Jasne - odparli chórem.
- Ale dopiero gdy zepsuje się pogoda - powiedziała Ini. A Tino potwierdził.
- Potem ma padać, wtedy pójdziemy - stwierdził.
- Właśnie, gdy już mówimy o deszczach, to czy przypadkiem nie zaczyna padać deszcz?
- I ten zimny wiatr - dodała Ini. 
-Jest 14:55! – zawołała nagle Isi.

Wtedy dotarła do nich powaga sytuacji. Była wczesna jesień, a o tej porze silne wiatry i
deszcze nie były nowością, przy czym Linework leżało w takim miejscu, gdzie wiatry i deszcze nie
były  rzadkością.  Jednak  teraz  wiatr  miał  osiągnąć  niesamowite  prędkości,  a  lać  miało  tak,  że
średniej wielkości zagłębienie miało być wypełnione wodą po brzegi! Rzucili się pędem do domu.
Gdy byli w środku zobaczyli taki obrazek. Chester przemoczony z kotem stali w przedpokoju, ich
mama Bri stała zmartwiona pogodą przy oknie, a tata u góry w pokoju przebierał się z mokrych
ubrań.

- Tino weź wiadro i postaw je na dole, bo cieknie, a ty Isi wytrzyj kota i Chestera - 
powiedziała mama. Gdy Tino poszedł postawić wiadro a Isi wytrzeć Chestera i kota, którego po 
krótkim czasie nazwali Rain od szalejącej na dworze pogody, Ini zapytała:                                    s.2



- Czy, gdy się uspokoi będziemy mogli pójść na lody?
       -Tak - odpowiedziała mama. 

Potem wszyscy pobiegli na strych. Po trzech godzinach zaglądania do wszystkich pudeł i
wtykania nosów w każdą nawet najmniejszą szparkę,  Ini i Tino zeszli na dół, zobaczyć co z tą
pogodą. Isi została jeszcze chwilę, gdy nagle Chester wpadł w pudła, które się na niego zawaliły,
ukazując tył strychu, na który wcześniej nie zwrócili uwagi. Gdy Isi wyciągnęła go spod pudeł,
zobaczyła małą szkatułkę. Dziewczyna podeszła do niej i objęła ją rękami. Nie była taka ciężka,
otworzyła ją, a tam na kartce papieru leżał kamień. Był to średniej wielkości niebieski kamień o
gładkiej strukturze i jajowatym kształcie. Nie mógł ważyć więcej niż 2 kilo i najwidoczniej był
pusty w środku. Isi wyciągnęła go ze szkatułki i wzięła do ręki papier, na którym było napisane: 

„To jest jajo Tai i ten kto je znajdzie będzie od tego momentu Taimuna, czyli opiekun, pilnuj go
dobrze, bo to wielka broń i odpowiedzialność”.

 Nagle Chester zaczął szczekać i merdać ogonem, a w następnej chwili na strych wpadła Ini
w dobrym humorze i zapytała:

- Idziesz na rower? Przestało padać.
- Tak. Może do lasu a potem na lody?
- Dobra idę powiedzieć Tinowi, a ty się przygotuj. I zbiegła ze schodów, a Chester jak dzik

za nią. 
Isi schowała jajo i papier do szkatułki, zbiegła na dół do pokoju, gdzie zostawiła szkatułkę

na półce i pobiegła do kuchni. Wyciągnęli rowery i pojechali do lasu.
 Na lodach Isi nie mogła przestać myśleć o jaju i treści kartki. Gdy tylko wrócili do domu,

Isi pognała co sił do pokoju i zamknęła drzwi. Jaja nie było! Zamiast jaja były skorupy i śluz.
Wtedy  do  dziewczyny  dotarło,  z  czym  ma  do  czynienia.  Trzy  miesiące  temu  uczyła  się  o
legendarnych Tai na historii. Isi wzięła linijkę i przeszła się po pokoju. Podobno taki tai już po
tygodniu jadł 2 kilo mięsa miesięcznie. Mały był wielkości piórnika, ale w wieku 2 lat mógł być już
rozmiarów wielkiego kota, a nawet średniej wielkości psa. Podobno największy osiągał rozmiar 6 -
letniego dziecka.
 Isi zrezygnowana usiadła na łóżku. Wprawdzie pokój był zamknięty, ale ten mały stwór
mógł być wszędzie.  Nagle dziewczyna spojrzała  na wybrzuszenie  w kołdrze,  które zaczęło się
przemieszczać.  Isi  podniosła  linijkę  i  odsłoniła  kołdrę.  Patrzyła  na  nią  para  żółtych  oczek
należących  do  niebieskiego  stworzenia.  Taj  wyglądał  jak  długa  jaszczurka  ze  skrzydłami.
Stworzonko mruknęło i wskoczyło oszołomionej dziewczynce na ramię. Isi spojrzała w głębokie,
mądre i przepełnione spokojem oczka, które mówiły: „Nie bój się, nic ci nie zrobię, przy mnie
jesteś bezpieczna”.
 Nagle  poczuła  więź  emocji  przechodzącą  z  niej  do  Taja  i  odwrotnie.  Mimo  woli
uśmiechnęła  się,  a  stwór  odwzajemnił  to  mruknięciem.  Wtedy  prychnął  złotym  pyłkiem  i
zatrzepotał skrzydełkami, unosząc dziewczynę trochę do góry.
 Isi wiedziała już jak go nazwie. Arachid, pomyślała i powiedziała, jakby sama do siebie:
-Arachid.  A stwór mruknął cicho z zadowoleniem. Isi  wyszła na balkon przerzuciła  nogi przez
drewnianą barierkę i usiadła na niej z Arachidem na ramieniu. I tak siedzieli w dwójkę pocieszając
się, przekazując wspomnienia i ciesząc się swoją obecnością, oglądając zachodzące słońce.

KONIEC
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Basia Hoszard, kl. 5b

„Senna przygoda z Królem Złolusem w tle”

Dawno,  dawno  temu,  a  może  wcale  nie  tak  dawno,  dostałam  wiadomość  od  jakiegoś
chłopaka,  który  miał  na  imię  Julian.  Leżałam wtedy  w łóżku.  Była  piąta  rano.  Zignorowałam
wiadomość, ale on nie przestawał wysyłać. Ostatnia wiadomość brzmiała „Idź do portalu w starym
dębie koło twojej szkoły”. 

Chwila,  moment,  zapomniałam  się  przedstawić.  Jestem  Paulina,  mieszkam  na  ulicy
Miodowej,  mam trzynaście  lat  i  blond włosy.  Jestem wysoka, mam około sto sześdziesiąt  pięć
centymetrów.

Wracając do opowieści, miałam już iść. Zastanowiłam się, czy aby na pewno  powinnam
tam iść. Ale cóż, bez ryzyka nie ma przygody. Poszłam więc pod to drzewo, weszłam do portalu…
     …i nagle przeniosłam się gdzie indziej. Zakłopotana rozejrzałam się po okolicy. Wszędzie były
lizaki i inne słodkości. Zobaczyłam jakiegoś chłopaka, który miał brązowe włosy, oraz był chudy,
ale niższy ode mnie. To chyba był ten Julian, który o piątej rano napisał do mnie. Podeszłam do
niego  i  już  miałam  zacząć  rozmowę,  ale  zaskoczyło  mnie  to,  że  nie  był  zdziwiony  moim
przybyciem. Wyglądał, jakby na mnie czekał. Zaczęłam więc rozmowę:

- Czy to ty napisałeś do mnie dzisiaj rano?

- Tak, a co ty taka nerwowa jesteś?

- Tak, jestem nerwowa, ponieważ nie dość, że obudziłeś mnie o piątej  rano wiadomościami,  to
jeszcze przez ciebie nie zjadłam śniadania i jestem głodna! - odpowiedziałam z wielką złością.

- Zaprowadzę cię do miejsca, w którym jest dużo jedzenia.

       Wtem  ujrzałam  przepiękną  jaskinię,  którą  zdobiły  świecące  jasnym,  ale  nie  rażącym
światłem kryształy. Na ziemi leżały przeróżne potrawy. Rzuciłam się na nie, jakbym nie jadła od
tygodni. Dwie godziny później, kiedy ja i Julian leżeliśmy na ciepłych i zadziwiająco miękkich
kryształach,  ujrzeliśmy rozwścieczone żelkowe misie.  Była chyba to  ich jaskinia.  Julian zaczął
uciekać, ale ja nie. Zaczęłam głaskać niedźwiedzie. Trochę się uspokoiły. Wyszłam spokojnie z
jamy żelków. Julian czekał na zewnątrz,  był zaskoczony tym, że niedźwiedzie nie zjadły mnie.
Lepiła  mi  się  ręka,  ale  byłam sczęśliwa.  Nagle  zobaczyłam,  że  pół  krainy  jest  jakby  spalone.
Zapytałam się Juliana, dlaczego tak się stało? A on mi odpowiedział:

- Spalił to król Złolus - odpowiedział z żalem.
  
- A jak można to odczynić? Wiesz, jakby cofnąć? 

- Trzeba znaleźć Wielką Księgę Zaklęć. Idziemy do księgarni.

- Do księgarni?! No chodź, przygoda na zamku czeka!

- Najpierw musimy iść do księgarni. I nie tylko do JEDNEJ księgarni. Przynajmniej do dziesięciu.
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Po paru  nudnych godzinach chodzenia  po  księgarniach,  nareszcie  znaleźliśmy właściwą
księgę.  Wyszukałam w telefonie lokalizację złowieszczego zamku i  GPS zaczął nas prowadzić.
Ciągle się odzywał:

- Idź prosto – albo - Dostępna jest krótsza trasa.

Wtem odezwał się czerwony już ze złości Julian:

- Możesz to wyłączyć? Przecież wiadomo, że krótsza trasa została zalana przez króla!

Nic  nie  odpowiedziałam,  ponieważ  nie  chciałam  wyłączyć  nawigacji,  okropnie  mnie
śmieszyła  i  ignorując  kolegę  szłam  dalej.  Po  trzech  godzinach  spędzonych  z   już  irytującą
nawigacją, byliśmy pod zamkiem. Brama była otwarta. Kiedy weszliśmy do środka, dosyć łatwo
udało się nam wejść do sali tronowej. Przywitał nas  Król Złolus Złowieszczy:

- Witajcie.

Patrzyliśmy się na niego, jakby był najgorszą osobą, którą spotkaliśmy. Nagle naskoczyły na
nas  dziwne  żaby,  jakby  takie  różowe.  Julian  odciągnął  jakoś  uwagę  żab  i  króla,  wtedy  ja
otworzyłam księgę, rzuciłam zaklęcie i…
       …budzik zaczął dzwonić. Pewnie to musiał być sen, pomyślałam. Przecież Julian to niemiły
kolega, ciągle się ze mnie śmieje. Rozmyślałam jeszcze dobrą chwilę, aż w końcu wstałam żeby
przygotować się do szkoły.

KONIEC
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Olga Podumis, kl. 5b

„Nie tak wielka przygoda najgorszej wersji szczura Bogusia”

Ta historia ma swój początek w momencie, gdy główny bohater jest gorszą wersją siebie.
      W  Smrodowie,  w  kanalizacji  mieszkał  niejaki  Boguś.  Zamieszkiwał  razem  ze  swoimi
szczurami , szczurów było naprawdę dużo, lecz z nich wszystkich wyróżniał się jeden szczur o
imieniu Teofil. Bardzo się wyróżniał, gdyż jako jedyny potrafił mówić ludzkim głosem oraz był
mądry, dlatego zwano go Mistrzem Teofilem. 

Wróćmy do Bogusia. Boguś miał zaledwie 6 lat, lecz prowadził już dorosłe życie i wyglądał
na lat 30. Nosił krótkie spodenki, za małą na niego koszulkę i ogromne buty. Jego charakter nie był
najmocniejszą stroną. Nigdy się nie dzielił,  obrażał inne szczury, był arogancki i ewidentnie nie
znał pojęcia: empatia. Jedyne co było jego dobrą cechą, to chęć do nauczenia szczurów mówić.
          Pewnego deszczowego dnia szczur mistrz Teofil miał już dość oglądania Bogusia, który cały
czas zachowywał się nieempatycznie. Postanowił więc, że powie Bogusiowi co czuje:

-  Słuchaj Boguś, uważam, że jesteś na tyle dorosły, aby wreszcie zrozumieć, że twoje za-
chowanie jest bardzo szkodliwe i niemądre. Bardzo ranisz niektóre szczury.    

Boguś usiadł na ziemi i odparł:

  -Hmm, i co związku z tym? -  zapytał.
 - Chcę ci pomóc. Chcę żebyś zmienił się na lepsze - odpowiedział Teofil.
 - Co proponujesz? 

- Najlepszym pomysłem będzie wyjechanie do Chinmrodowa. Tam to wszystko jest inne i
może dzięki temu się zmienisz.

Boguś wstał z ziemi i wykrzyknął:
 

-   Genialne! 
      -  Jest tylko jeden problem.. Nie mamy wystarczająco pieniędzy na dwa bilety - powiedział
smutny Teofil.

-   Co to za problem? Pojadę sam.
  

Po tej konwersacji Boguś udał się kupić bilet, nie myśląc o Teofilu, ani o szczurach.    Na-
stępnego dnia bardzo podekscytowany spakował swoje rzeczy i szybko pobiegł na lotnisko, bez po-
żegnania swoich szczurów.  

- No to teraz czekamy na samolot! - powiedział uśmiechnięty do siebie. Po paru godzinach
czekania  Boguś zobaczył za oknem odlatujący samolot.

- Przepraszam, ten samolot co teraz odlatuje to chyba mój? - zapytał pracownika na lotnisku.
Pracownik nic nie odpowiedział tylko pobiegł do drzwi, aby zapewne kogoś poinformować.  Parę
sekund później usłyszał w głośnikach coś w stylu: „Przepraszamy, samolot został skradziony. Lot
się nie odbędzie.”

Boguś poszedł zawiedziony do kanalizacji. Przewidywał, że szczury będą czekać na niego
pod wycieraczką, lecz nie, nie było ani szczurów, ani szczura Teofila.
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- No nic, najwidoczniej będę musiał pogodzić się z tym, że szczur Teofil najprawdopodob-
niej zabrał szczury ze sobą i razem ukradli samolot. 

Bogusiowi przypomniało się, że ma przyjaciela w jego wieku, który potrafi prowadzić samolot.  Za-
dzwonił więc pod jego numer:

-  Hej Maciuś , mógłbyś mnie zawieźć do Chinmrodowa?  
 

Konwersacja pomiędzy Bogusiem a Maćkiem nie trwała długo. Maciuś się zgodził. Boguś
pobiegł na miejsce gdzie mieli się spotkać. Ujrzał średni zielony samolot, który widać dużo przeżył.
Maciuś szybko dowiózł Bogusia na miejsce.

           
A historia ta kończy się tak jak powinna. Boguś spędził 6 lat w Chinmrodowie, bardzo dużo

się nauczył dzięki starcowi, którego imienia nie pamięta. Więc faktycznie zmienił się na lepsze, ale
niektóre rzeczy zostaną już na zawsze. Mianowicie już nigdy nie będzie pamiętał  imion innych
szczurów.

 Zapewne zastanawiacie się, co stało się z szczurami i Teofilem. Teofil faktycznie porwał
samolot i zabrał szczury ze sobą, a zrobił to, ponieważ martwił się, że szczury  będą źle traktowane
przez Bogusia.  Drugim i zdecydowanie ważniejszym powodem było to, że chciał odwiedzić swoją
babcię w Chinmrodowie, która była poważnie chora. 

W końcu jednak Teofil i Boguś dogadali się, i razem nauczyli inne szczury mówić ludzkim
głosem, ale to już historia na inną opowieść…

KONIEC
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Oriana Breisa, kl. 5b  

„Wielka przygoda Bibi”

Ta  historia  ma  swój  początek,  gdy  pojawiła  się  ogromna  wichura, która  sprawiła,  że
mieszkańcy pewnego miasta chorowali na ciężką chorobę. A więc Bibi wzięła całą broń jaką miała,
po czym rozłożyła sobie namiot w bezpiecznym miejscu. 

Bibi  trzymała  przy  sobie  walki  talki,  aby  się  kontaktować  z  Didi  Bestem i  Bogusiem,
swoimi dobrymi kolegami. Niestety Bibi nie udawało się pomóc, ponieważ mieszkańcy miasta dalej
chorowali.  

W końcu Bibi pożyczyła wielki balon od niezwykle ważnego ministra. Mimo tego, że Bibi
była tylko malutką siedmioletnią dziewczynką, minister pożyczył jej ten balon i w myślach sobie
mówił, że zrobiłby wszystko, byleby znowu było tak jak dawniej. Dziewczynka podjęła  decyzję
uratowania mieszkańców i powiedziała, że Pan Minister nie zawiedzie się na niej. 
       Gdy  Bibi  wsiadła  do  balonu,  babcia  jak  najszybciej  przybiegła,  aby  dać  jej  koszyczek
ciasteczek i bidonik z lemoniadką. W końcu Bibi wyruszyła.
         Gdy leciała balonem nad chmurami, poczuła głód, więc wyciągnęła ze skrytki koszyczek z
ciasteczkami. Gdy chciała zjeść ciasteczko, usłyszała jakiś dziwny hałas, odwróciła się i… niczego
tam nie było! Bibi się zdziwiła, a następnie odwróciła się z powrotem do swoich ciasteczek, gdy
nagle ptaszek chwycił koszyczek i odleciał w siną dal. 
         Bibi była smutna podczas podóży, ponieważ miała tylko swój bidonik i portfelik z monetami
na  pożywienie.  Gdy  minęło  całe  osiem  godzin,  Bibi  nareszcie  wylądowała,  szybko  chwyciła
portfelik i poleciała do najbliższego supermarketu.
         A wszystko skończyło się tak, że Bibi po drodze do supermarketu, przewróciła się przez jakąś
roślinę, spojrzała na nią i pomyślała... „Hmm, kojarzę tę roślinkę i na pewno kiedyś ją zobaczyłam
w mojej książeczce z roślinami". Po chwili Bibi usiadła na podłodze w Chinach na środku ścieżki
dla pieszych i otworzyła sobie wspomnianą książeczkę. 

Nagle Bibi krzyknęła: „TO, TO, TO JEST TO!!!". Bibi w to nie wierzyła, zerwała roślinę i
cieszyła się, że tą roślinką naprawdę uleczy każdego dorosłego mieszkańca w swoim mieście! Ale i
tak najpierw poleciała szybko załatwić parę rzeczy w supermarkecie.
          Bibi wsiadała do balonu, gdy nagle zadzwonił Didi Best przez walki talki. Powiedział, że ich
babcia była też zarażona przez złośliwego wirusa i zapadła na ciężką chorobę, którą przez wielką
wichurę ogromnie przeżywa. Zaczął ją poganiać, by się pośpieszyła z tą rośliną. Bibi powiedziała
Didi Bestowi, że ma już roślinę, więc wszyscy muszą jeszcze wytrzymać osiem godzin. Didi Best
powiedział, żeby jak najszybciej wróciła, bo inaczej tylko dzieci w  miasteczku zostaną, a starsi
niestety znikną!
            Gdy minęło osiem godzin lotu balonem, Bibi wylądowała, szybko zrobiła z Didi Bestem
miksturę w największym garnku na świecie, po czym rozdawali ją w miseczkach, tym którzy byli
chorzy. 
           Po jednym dniu wszystko było tak jak dawniej,  a co najważniejsze każdy mieszkaniec
pewnego miasteczka, z którego pochodziła dzielna Bibi, mógł dalej cieszyć się życiem!
                                                

KONIEC
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Antoni Konopacki kl. 5b                    

„Jeden bank, sto dolarów i porwany pies – opowieść kryminalna”

                                                                      
Opowieść ta wydarzyła się w Ciasteczkowie. Mały Mackwacz szedł sobie ulicą, gdy nagle zza rogu
wyszedł pies. Mackwacz nie zastanawiał się zbyt długo, wziął psa i poszedł z nim  do domu.  

Nagle w „Nowym Banku” włączył  się alarm, a  z niego wybiegł zamaskowany bandyta.
Zaraz za nim  wybiegło dwóch ochroniarzy. Bandyta biegł w stronę parku, ale nagle skręcił w jedną
z uliczek, w tym samym momencie pies młodego Mackwacza rzucił się w pogoń za bandytą. Po
chwili  pościgu pies dogonił złodzieja i  ugryzł go w kostkę! Bandyta potknął się,  a ochroniarze
dogonili go i skuli w kajdanki. 

Jeden z ochroniarzy wziął chłopaka  na rozmowę:

- Dzięki twojemu psu udało nam się  złapać złodzieja - powiedział ochroniarz i  dał mu
dziesięć centów. 

Mackwacz podziękował za dziesięć centów, gdy przypomniał sobie o psie. Zaczął szukać
psa, po godzinie stracił nadzieję na odnalezienie czworonożnego kumpla. Już szedł do domu, gdy
usłyszał szelest w śmietniku. Coś tam jest, pomyślał, ale pewnie mi się tak wydaje. Jednak znów
usłyszał szelest. Powoli zbliżył się do śmietnika i zgadnijcie co tam znalazł, a raczej kogo? Znalazł
tam psa, chłopak wziął go na ręce i wyjął ze śmietnika. Obok niego znalazł sznurek, który owinął
wokół jego szyi, prawie jakby to była smycz i poszedł w kierunku domu. 

Gdy doszedł do domu zauważył list, w którym było napisane żądanie: „Wymienię  rodziców
za psa”. Pomyślał, że to żart. Gdy wszedł do domu, rodziców tam nie było, ale był list. Mackwacz
wziął  go do ręki i zaczął czytać: „Żądam wymiany, pies za rodziców. Dziś w nocy, w parku”. Gdy
to przeczytał, zrozumiał wszystko, że napad na bank był po to, żeby go spowolnić. 

Następnie  poszedł  na  posterunek  policji,  a  tam  znalazł  posterunkowego  Bierka.
Zapominałem wam powiedzieć,  że Bierk to  kolega taty Mackwacza, który przychodzi grać do
niego w szachy.  Mackwacz opowiedział  mu tę  straszną historię  i  spytał  co ma robić.  Policjant
zastanowił się przez chwilę i powiedział: „Zrobimy to tak, gdy pójdziesz dzisiaj do parku z psem na
spotkanie z porywaczem, ja tymczasem będę ukryty w krzakach. Następnie, gdy porywacz powie:
„Daj psa za rodziców”, ja wyjdę i go zaaresztuję.” 

Mackwacz wyszedł z komisariatu i  poszedł do domu wziąć  psa. Poszedł z nim do parku.
Tam czekał na niego Bierk. Po udzieleniu ostatnich wskazówek, ukrył się w krzakach, a chłopak
krążył niespokojnie w tę i z powrotem. 

Nagle zza rogu wyszedł jakiś facet i spytał:

-  To twój pies?

-  Tak - odparł chłopak. 

- Która godzina - mężczyzna spojrzał na zegarek. Była 21:40.  - Dobra przejdę do rzeczy, 
robimy wymianę, daj psa. 
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Nagle zza krzaka  wyszedł posterunkowy Bierk:

- Przepraszam, że przeszkadzam, ale obawiam się, że będę musiał pana zaaresztować. 

Złodziej, nie wiedząc co powiedzieć, spuścił wzrok i powiedział:

- Porwałem rodziców, dlatego że potrzebowałem pieniędzy, a mam dług, więc gdy szedłem
ulicą i zobaczyłem psa, pomyślałem, że tak spłacę dług.

- Psem nie spłacisz długu - powiedział Bierk. 

- Powiedz to Petersowi, to założyciel schroniska dla zwierząt, ma obsesję na punkcie psów,
więc chciałem spłacić dług psem. 

- Dobra -  powiedział posterunkowy Bierk -  gdzie ukryłeś rodziców Makwacza? 

- W furgonetce za rogiem - odparł pod nosem porywacz. 

Bierk  poszedł  tam z  chłopakiem i  otworzył  drzwi,  a  z  niej  wyszli  rodzice  Mackwacza.
Mackwacz pobiegł do rodziców. Potem odprowadzili Bierka i poszli do domu. Tak  zakończyła się
ta dziwna i straszna historia o małym Mackwaczu.

Koniec
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Wojciech Małecki 5a

„O kocie Kotełku”

Wabię się Koteł. Jestem kotem mieszkającym w lesie w korzeniach starego dębu. Czasami 
ludzie mnie nazywają Cienistą Zmorą , ponieważ w cieniu jestem nie do zauważenia.

Pewnego dnia, poszedłem do mojej ala kuchni (to znaczy, że to jest kuchnia, ale jej wcale
nie przypomina) do mojego zimnego źródła wody, gdzie trzymam ryby i okazało się, że nie mam
ani jednej ryby, więc pomyślałem, że trzeba iść na polowanie. Chwilę później  sobie przypomnia-
łem, że muszę zamówić remont u mojego znajomego Józka, bo zimne źródło się powoli zaczyna
wylewać, a ja nienawidzę wody.

Szybko pobiegłem do mojego przyjaciela bobra Józka. Bóbr Józek to jest mój stary przyja-
ciel, który jest hydraulikiem. Kiedy dobiegłem do jego tamy przy rzece Duso (miód), rozpętała się
burza. Szybko podbiegłem do drzwi. Józek otworzył. Zapytałem się, czy mogę wejść, a Józek się
zgodził. W domku Józka zapytałem się o remont i nagle usłyszeliśmy głośny huk.
- Co to było? - zdziwił się Józek.
- Nie wiem, ale to chyba piorun uderzył w coś drewnianego - odpowiedziałem.
I szybko wybiegliśmy z domu Józka. Zobaczyliśmy, że płonące drzewo, spadło na suche koryto
rzeki. Zobaczyłem, że tama się pali i jeśli nic nie zrobimy, cała się zawali i ja utonę, bo nie umiem
pływać.
Szybko zapytałem się Józka.
- Masz jakiś system awaryjny w tamie?
- Jest, ale na samej górze - odpowiedział.
- Jak to wygląda i jak tam dotrzeć?! - krzyknąłem.
- Trzeba wbiec po schodach, przebiec po rusztowaniu, które jest obok końca schodów. Później trze-
ba biec na środek tamy, przekręcić dźwignię i jak najszybciej uciec w bok. Potem szybko wbiec po
ściance koryta rzeki, bo inaczej woda w zbiornikach awaryjnych cię zaleje.
Powiedziałem do Józka, aby uciekał, a ja to zrobię. Pobiegłem do tamy i tak jak Józek powiedział,
wbiegłem do połowy schodów i nagle tama stęknęła, po czym zrobiły się małe otwory na wodę.
Bardzo nie lubiłem wody, ale wiedziałem, że jeśli nie przejdę przez to, tama runie i zniszczy mnie i
domek Józka. Odważyłem się i przeszedłem przez wodę. Okazało się, że nie jest aż taka straszna.
Gdy przeszedłem przez schody, zobaczyłem po drugiej stronie  rusztowanie i szybko podbiegłem.
Od rusztowania wspiąłem się na górę.  Wtedy zobaczyłem na środku tamy kamienną dźwignię.
Wskoczyłem na nią i zacząłem skakać, aby spadła na dół. Chwilę później  dźwignia opadła i zaczą-
łem uciekać na ściankę koryta. Gdy wskakiwałem na ściankę koryta, usłyszałem alarm, to oznacza-
ło, że woda już wylała się ze zbiorników. Nie mogłem wejść, ale zobaczyłem schody. Biegłem ile
tchu w moich łapkach w kierunku schodów i gdy na nie wbiegłem, zobaczyłem falę wody, która
mnie zmiotła.

Obudziłem się przy brzegu rzeki, bardzo bolały mnie łapki. Byłem głodny. Nagle zobaczy-
łem jakąś postać, która do mnie podbiegła i mnie wzięła na ręce .Wtedy właśnie zemdlałem.     

KONIEC
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Tola Dobrowodzka, kl. 5a

„Przygody Marty i Ani”

Ta historia dzieje się na początku wakacji.  Marta jest myszą. Mieszka w kraju o nazwie
Myszcz w mieście Myszow. Ma 5cm długości, a z ogonem 7cm. Jest trochę przebiegła i sprytna.
Czasami wślizguje się do sklepu z mlekiem i je wypija. 

Pewnego dnia Marta wyszła na ulicę, po chwili spotkała Anię. Ania też jest myszą i najlep-
szą przyjaciółką Marty. Zaczęły rozmawiać:
- Mam ochotę na wiele fantastycznych przygód w czasie wakacji - powiedziała Marta.
- Ja też mam ochotę. Wymyśliłam coś wspaniałego! - odpowiedziała Ania.
- A co! - Marta musiała się dowiedzieć.
- Choćmy do domku na drzewie, to Ci powiem - pisnęła Ania.
Po chwili były już u celu. Drzewo, na którym był domek, rosło w ogrodzie przy domu, w którym
mieszkała Ania. Marta i Ania usiadły w domku i Ania zaczęła opowiadać co wymyśliła:
- Może zbudujemy drugi domek na drzewie? - zaproponowała.
- Super! Zabierajmy się do roboty! - z zachwytem odpowiedziała Marta. I myszy pobiegły do domu
Marty.

Było tam pudło, do którego myszy wkładały wiele ładnych i potrzebnych rzeczy, które znaj-
dowały. Wyrzuciły wszystko z pudła na środek pokoju.
- Z  tych desek zrobimy podłogę, a z tych ściany - powiedziała Marta.
- A skąd weźmiemy gwoździe? -  zapytała ją Ania.
- Pójdźmy do sklepu budowlanego. Kupimy tam gwoździe i linę. Lina bardzo się przyda przy budo-
wie - powiedziała Marta.
- Szybko, weź pieniądze i idziemy - pośpieszyła Ania Martę.
Ania i Marta wyszły z domu i ruszyły w stronę ,,Camyszoramy“ (czytaj Kamyszoramy) - ich ulu-
bionego sklepu budowlanego. Były już blisko sklepu, gdy nagle… przyleciał duży brązowo-szary
ptak i je porwał!

Marta i Ania zostały uprowadzone do dziupli ptaka i nie wiedziały jak z niej wyjść. Nagle
wszystko się zatrzęsło i do dziupli wleciał ptak. Obejrzał myszy bardzo dokładnie, powąchał je, a
następnie wyrzucił je z dziupli. Spadły na kupę liści. Były gdzieś, lecz nie wiadomo gdzie. Rozej-
rzały się dookoła. Nie znały tej okolicy, ale wiedziały, że muszą iść w prawą stronę, bo miały mysi
instynkt. Po chwili wyszły z lasu i znalazły się na ulicy prowadzącej prosto do ,,Camyszoramy”.
Weszły do środka, kupiły gwoździe i linę oraz kwiatek w doniczce, ponieważ bardzo im się spodo-
bał. Wracając, myszy wstąpiły do sklepiku po dwa litry mleka. Od razu po powrocie wzięły wszyst-
kie potrzebne rzeczy, wdrapały się na drzewo i zaczęły budować drugi domek na drzewie. Wtem…
usłyszały przeraźliwy trzask. 
- Co to było Marta? - zapytała wystraszona Ania.
- Nie wiem co to było - odpowiedziała Marta.
- Budujemy dalej? - zapytała już trochę uspokojona Ania.
- Dobra - powiedziała Marta.
Po 15 minutach budowania usłyszały drugi trzask… i deska pod nogami Marty pękła! Marta runęła
w dół! Na szczęście Marta żyła i nic jej się nie stało, ponieważ spadła na miękką trawę. Ania zeszła
z drzewa i razem poszły wypić mleko.

Następnego dnia kontynuowały budowę i pod koniec dnia domek był gotowy. Na samym
środku ustawiły kwiatek w doniczce i całą noc myszy bawiły się w domku.
Czwartego dnia zabawy uznały, że domek już im się znudził i muszą wymyślić coś innego.
- Może pójdziemy do lasu i przypadkiem znajdziemy jajo myszozaura, wykluje się mały myszozaur
i się z nim pobawimy - wymyśliła Ania.
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- Chyba zwariowałaś!!! Jest szansa jeden na milion, że znajdziemy jajo. A jeśli by się wykluł, to
najprawdopodobniej by nas zjadł. Ciekawostka: myszozaury miały 50cm wysokości i chodziły na
dwóch łapach. Przecież to olbrzym!!!
- No dobra, to co proponujesz? - spytała urażona Ania.
- Zbudujmy w ogrodzie tor przeszkód - zaproponowała Marta.
- No dobra, to rzeczywiście lepszy pomysł - zgodziła się Ania.
Myszy pobiegły po swoje pudło. Zajrzały tam i zobaczyły pustkę….

 O myszko…, wszystko wykorzystałyśmy do budowy domku. Co teraz?
 Idziemy na łowy!! - wykrzyknęła rozentuzjazmowana Ania.
 Do lasu czy do miasta? 
 I tu i tu - pisnęła Ania.

Myszy wzięły dużą torbę i wybiegły na zewnątrz. Na początek skierowały się w stronę śmietnika.
Zajrzały do środka, lecz… było tam pusto. 

 Wygląda na to, że śmieciarka przed chwilą przyjechała i zabrała śmieci - powiedziała roz-
czarowana Marta.

 To może pójdźmy do Pana Grzegorza z wysypiska? Tam na pewno coś się dla nas znajdzie -
zaproponowała Ania.

Kiedy dotarły na wysypisko, nie zobaczyły Pana Grzegorza.  Wołały go i wołały.Po chwili  Pan
Grzegorz wyszedł z toalety z wielkim uśmiechem na pyszczku. (Pan Grzegorz był bardzo sympa-
tycznym myszem).

 No wreszcie dziewczynki! Jesteście! Myślałem, że już nie przyjdziecie! Nie widziałem Was
całe 6 dni!!! To rekord! Co potrzebujecie? - zapytał uradowany Pan Grzegorz.

 Chcemy zbudować tor przeszkód! -  wykrzyknęły chórem myszy.
Marta i Ania wróciły do domu z pełną torbą. Miały tam: metalowe rury, kawałki drewna,

trochę dziurawej siatki, kółka od starego wózka oraz kierownicę od samochodu - z działającym
klaksonem!
Wypakowały zdobycze i zaczęły trąbić klaksonem, tak, że rodzice Marty przyszli, żeby sprawdzić
co się dzieje.
- Dzień dobry dziewczynki, Co robicie?
- Testujemy klakson!
- Czy mogłybyście robić to ciszej ?
- Nie da się !
- To wyjdźcie do ogrodu! A po co go testujecie?
- Budujemy tor przeszkód! Po jego ukończeniu będzie można zatrąbić!- wykrzyknęły uradowane
dziewczynki.
- To miłej zabawy!- zaśmiała się mama.

Myszy zbudowały piękny tor. Przez resztę wakacji rozbudowywały go i zmieniały. Do zaba-
wy zaprosiły też kolegów i koleżanki - Amelkę z naprzeciwka, Zuzię i Mikołaja z blokowiska (nie
mylić z wysypiskiem), Franka, który mieszkał koło Kamyszoramy i Andrzeja, który był najstarszy z
nich wszystkich, więc trochę się rządził.. Zabawa nie miała końca i ledwie się spostrzegli, a waka-
cje się skończyły. Nie obyło się oczywiście bez drobnych incydentów. Na przykład gdy Ania zosta-
ła przygnieciona pieńkiem i jak Andrzej utknął w tunelu. Na szczęście szybko zostali uratowani
przez przyjaciół. No i nie można zapomnieć o aferze, którą zrobiła mama Amelki, gdy ta wróciła do
domu cała ubłocona. Przez tydzień Amelka miała szlaban. Na koniec wakacji wszyscy rodzice zo-
stali zaproszeni na zawody i piknik i nawet mama Amelki pokonała w całości tor przeszkód! Wszy-
scy rodzice byli bardzo zmęczeni, ubłoceni, ale też bardzo zadowoleni. Na pikniku były hektolitry
mleka i mnóstwo przekąsek i wszyscy świetnie się bawili!

Niestety wakacje się skończyły, więc i ta historia się kończy. Marta, Ania i ich przyjaciele
poszli do szkoły. Mam nadzieję, że czegoś się nauczyli.

KONIEC
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Amelia Wolszon kl. 5a

„Trzy przyjaciółki”

Opowiem  wam  niezwykłą  historię  o  pewnej  dziewczynce,  która  miała  na  imię  Kasia.
Mieszkała  ona  w niewielkim miasteczku,  które  było  usadowione  nad  rzeką.  Kiedy  wracała  ze
szkoły, myślała o tym, co się kryje po drugiej stronie rzeki. 

Pewnego  dnia  Kasia  postanowiła,  że  musi  się  udać  na  drugą  stronę.  Przeszła  po
spróchniałym mostku, po drugiej stronie nic nie znalazła oprócz małego drewnianego domku na
drzewie. Zajrzała do środka, nikogo tam nie znalazła. Uznała, że powinna  powiedzieć o tym swojej
przyjaciółce Ewie.

Na  drugi  dzień  prawie  spóźniła  się  do  szkoły,  bo  zapomniała  książek.  Na  przerwie
powiedziała  Ewie  o  domku.  Wtedy  dziewczyny  wpadły  na  taki  pomysł,  że  mogłyby  odnowić
domek i urządzać tam pikniki. Od Razu po szkole pobiegły do drewnianego domku, rozłożyły koc i
inne rzeczy, które ze sobą zabrały. Następnego dnia była sobota. Ewa i Kasia grały w berka na
podwórku.  Nagle  Ewa wymyśliła  zabawę,  ,  której  udawały,  że  drzewa żyją,  a  pszczoły  są  ich
wrogami. Zaczęły przed nimi uciekać i chować się za drzewami. Śmiały się obie, położyły się na
trawie i wpatrywały się w chmury. Widziały w nich przeróżne zwierzęta, jak na przykład wieloryby,
koty, słonie i delfiny.

Pewnego razu Kasia kupiła długi gruby sznur i zamocowała go na gałęzi nad rzeką, żeby
można było szybko przedostawać się na drugą stronę.  Już od tego momentu za każdym razem
przedostawały się na drugą stronę tym sposobem. Po jakimś czasie zorientowały się, że mostek
zniknął. Obie dziewczynki jeździły na koniach, więc kiedy mogły umawiały się na przejażdżki do
lasu. 

Zaczynał  się  nowy  rok  szkolny.  Ewa  i  Kasia  chodziły  już  do  6  klasy.  Ich  nowa
wychowawczyni miała na imię Aleksandra, ponieważ Pani Ada nie mogła zostać dłużej w szkole.
Pani Ola była radosną, zabawną i wyrozumiałą nauczycielką. Uczyła mnie i dziewczyn historii. Po
szkole Kasia pokazała mi drewniany domek. Nie był  za duży, ale wcale nie mały. Usiedliśmy na
kocu i zagrałyśmy 3 partyjki w szachy. Kasia wygrywała za każdym razem, bo była najlepsza ze
wszystkich, nikomu nie udało się jej pobić. Po jakimś czasie przyszła do nas Ewa z chińczykiem.
Nie chodzi o takiego prawdziwego chińczyka tylko grę planszową. Kiedy zaczęło się ściemniać,
każda  z  nas  zabrała  swoje  rzeczy  i  wróciłyśmy  do  swoich  domów.  Następnego  dnia
przygotowywałam się do kartkówki z matematyki. 

Nagle usłyszałam pukanie do drzwi. Otworzyłam je i ujrzałam Kasię  i Olę, zapytały mnie
czy mogę wyjść na podwórko. Natychmiast odpowiedziałam, że tak i poszłyśmy razem pograć w
berka. Była już godzina siedemnasta, każda z nas wróciła do domu oprócz Ewy. Wybiła godzina
ósma, zaczęła się lekcja, ale Ewy nie było. Po lekcjach zaczęłam szukać jej z Kasią. Poszłyśmy nad
rzekę  i  zobaczyłyśmy,  że  końcówka  sznura,  na  którym  wisiałyśmy,  była  cała  postrzępiona.
Spojrzeliśmy w dół rzeki i ujrzałyśmy Ewę. Leżała tam nieprzytomna, wołaliśmy o pomoc, ale nic
to nie dało. Prawdopodobnie Ewa chciała iść do domku na drzewie, ale lina się zerwała. Na drugi
dzień był pogrzeb. Kasia ciągle uważała, że to przez nią.

Wtedy zaczęłam z nią rozmawiać
- Kasiu, to nie twoja wina - powiedziałam
- To jest moja wina, to ja powiesiłam tę linę - powiedziała płacząc.
- Nie  obwiniaj  się.  Coś  Ci  powiem.  Wiesz,  że  Ewa teraz  żyje  w o  wiele  lepszym świecie?  -
powiedziałam z uśmiechem na twarzy.
- Niby jakim? - spytała Kasia, ocierając oczy.
- Zobaczysz, kiedyś też do niej dołączymy – powiedziałam.

Kilka lat później nadal przyjaźniłam się z Kasią. Ciągle pamiętałyśmy o tym, co się kiedyś 
stało. Chociaż ja nadal czuję jej obecność.          s.  14



 



Matylda Biela kl. 5a

                              „Dzikie mustangi”

Opowiem Wam niezwykłą historię, która zaczyna się, gdy Evelin jedzie do stajni i nie zwra-

ca zbytnio uwagi na drogę, ponieważ, zna ją bardzo dobrze. 

Nagle coś stuknęło, Evelin wyszła z samochodu. Leżał tam dzik. Evelin zauważyła, że to nie

jest zwykły dzik, był spory, ale z miejsca, gdzie powinna lać się krew lała się fioletowa maź. Dzik

sapał i prychał. Po krótkiej chwili Evelin postanowiła, że zadzwoni do weterynarza. Po pięciu mi-

nutach przyjechał weterynarz. Evelin zostawiła weterynarza samego z dzikiem i pojechała do stajni.

Po kilku dniach w gazecie zobaczyła imię i nazwisko tego samego weterynarza. Było tam napisane:

„Michał Kapuśniak zmarł dnia 27.02.2022”. 

Evelin uznała, że pojedzie sprawdzić co się wydarzyło. Kiedy dojechała na miejsce spotkała

pielęgniarkę, uznała, że porozmawia z tą pielęgniarką.

– Dzień dobry  - powiedziała.

– Dzień dobry -  odpowiedziała pielęgniarka.

– Czy wie Pani może, na co zmarł pan Michał Kapuśniak? - spytała Evelin.

– Nie, niestety tego nie wiem -  oznajmiła pielęgniarka.

– Dziękuję bardzo za informację. Do widzenia -  pożegnała się Evelin.

– Do widzenia  - równie zaskakująco odparła pielęgniarka.

Evelin w stajni, jutro jej urodziny.

Nie może się tego doczekać. Umiera z ciekawości, ciągle rozmyśla co dostanie. Jest już wieczór je-

dzie do domu, siada na łóżko i zaczyna czytać książkę o koniach. Rano Evelin obudziła się, a do jej

pokoju weszła mama z tatą i z siostrą. Zaczęli jej śpiewać: „Sto lat sto lat niech żyje, żyje nam sto

lat sto lat sto lat niech żyje, żyje nam niech żyje nam, a kto? Evelin”. Kiedy zjedli tort, pojechali do

stajni i okazało się, że Evelin dostała prawdziwego konia. Był siwy, lśniący i wyglądał tak fenome-

nalnie, że nie da się tego określić. Była to rasa zangersheide, a nazwano go Devil. Devil stał w bok-

sie obok  drugiego konia Evelin, Morgana. Po dłuższej chwili dziewczyna postanowiła na niego

wsiąść. Chwilę pokłusowała, potem pogalopowała i wreszcie zaczęła skakać. Po jeździe nakarmiła

konia i go pogłaskała. Na drugi dzień pojechała do sklepu jeździeckiego kupiła tam: dwa czapraki,

jeden welurowy błękitny, a drugi pudrowo różowy i do tego komplet nauszników. Kupiła jeszcze

strzemiona, ochraniacze, derkę, owijki, lizawkę i wiele innych rzeczy dla Devila.

KONIEC

s. 16



Masha Grzesiak kl. 5a 
 

“Linda i Sandy”

Ta historia ma swój początek, gdy Linda i Sandy zaczęły nowy rok szkolny we wrześniu.
Trafiły do 20 osobowej klasy, co było dużym zaskoczeniem dla dziewczyn. Linda nosiła długie
czarne spodnie, bardzo ładny jasnofioletowy sweter i czarne rękawice. Sandy miała na sobie ładną
sukienkę w kolorach: różowy, biały, żółty i jasnozielony. 

Następnego dnia przyszły do szkoły, weszły do klasy i  zobaczyły, jak jeden chłopiec siedzi
na  szafie.  Miał  na  imię  Tomek.  Za  nimi  stała  ich  wychowawczyni  Clara  Stone.  Wyprzedziła
dziewczyny i powiedziała całej klasie, że mają dwie nowe koleżanki.
— Droga klaso, macie dwie nowe koleżanki — powiedziała z uśmiechem.
— Wchodźcie dziewczyny — zachęciła.
Linda stała za drzwiami bo była za wysoka, Sandy weszła  i przedstawiła się klasie. Nagle ktoś rzu-
cił w nią książką od matematyki! W końcu też weszła Linda, która prawie dotykała sufitu. Zaległa 
cisza. 
— Ej patrzcie, jakiś chłop przebrany za babę! — krzyknął jeden z chłopców. 
— Jestem dziewczyną z królewskiej rodziny— odparła Linda i zaczęła ryczeć głośno jak wilk.

Linda to pół wampir i pół wilk, pochodzi z królewskiej rodziny. Linda ma po lewej stronie 
głowy czarne długie włosy, a po prawej ciemnofioletowe długie włosy.
— Szymon dostajesz uwagę! - krzyknęła pani Clara.
— Co?! Ja po prostu mówię, co widzę! - dodał głośno Szymon.
Okazało się, że ten, który rzucił w Sandy książką, nazywa się Szymon.
— Linda spokojnie — powiedziała szeptem Sandy — Nie możesz się denerwować.
Sandy wie, że kiedy Linda się denerwuje, to zaczyna kaszleć krwią. Linda została zdiagnozowana z 
tym objawem, kiedy miała 5 lat. Pomimo próśb koleżanki nadal ryczała jak wilk. 
— Nic mi nie jest — odparła Linda.
— Jest, chodźmy do pielęgniarki — powiedziała Sandy z troską.
Sandy zabrała Lindę do pielęgniarki. Pielęgniarka miała na imię Samantha. Daɫa  Lindzie specjalną 
tabletkę. 

Zaczynał się WF. Dziewczyny przebierały się w szatni nr 2 i nagle pan Andrzej wuefista 
otworzył drzwi. Wszystkie dziewczyny stały jak małe strachliwe zające. 
— Przepraszam dziewczyny, lekcja zaczyna się za 2 minuty. Proszę się pospieszyć - powiedział i 
zamknął drzwi. 

Dziewczyny stały przerażone, ale po chwili szybko się ubrały w stroje sportowe. WF minął 
dosyć szybko. Po szkole odebrał dziewczyny brat Sandy Maximus. Max był ubrany w jasnoniebie-
ski sweter i jeansy męskie. Max ma 20 lat, jest starszy od Lindy i Sandy o 4 lata. Wyglądał bardzo 
przystojnie. Gdy wróciły do królestwa, to tak jak przypuszczały, rodzice zaczęli wypytywać o 
wszystko.
— I jak było w szkole dziewczynki? - zapytali. 
— Było dobrze — odparły.                                 
— Aha, to dlaczego pani Clara do mnie dzwoniła? — zapytała mama Lindy.
—Skąd mam wiedzieć mamo! — krzyknęła ze śmiechem Linda.

Linda i Sandy poszły na górę do swoich własnych pokoi. Linda ubrała się w domowe rzeczy
i Sandy zrobiła to samo. Sandy rozpuściła swoje piękne blond włosy i zmyła makijaż. Sandy ma ko-
lor oczu niebieski, a Linda brązowoniebieski. Odrobiły wszystkie pracy domowe. Następnie Sandy 
oglądała filmiki, a Linda zaczęła ćwiczyć w pokoju piłkę ręczną.            

Dziewczyny zeszły na dół. Kolacja była już gotowa.
—Dobra Mamo, Tato, pani Aleksandro (mama Lindy) i panie Pawle — powiedziała z entuzjazmem
Sandy.
—Teraz możemy wszystko opowiedzieć o szkole — nie wytrzymała Linda.          s. 17



Dziewczyny opowiedziały wszystko, co działo się w szkole.
— Pani Clara jest bardzo miła i radosna — powiedziała Linda.
— Pana Stanisława od fizyki nie było, ale będzie jutro — dodała.
— A pan Marek Tomaszewski uczy matematyki prawda? — spytał pan Paweł.
— Tak, ale mamy matematykę we wtorki i piątki — odpowiedziała Sandy. 
— Hmm, a przypadkiem jutro nie będzie wtorek? — przypomniała Mama Sandy pani Asia.
— Tak mamo,  poznamy go jutro — przyznała.

Wszyscy skończyli jeść o 20:30. Dziewczyny poszły się wykąpać i do łóżek. Sandy szybko 
zasnęła, ale Linda długo jeszcze leżała i wpatrywała się w sufit. Nie chciało jej się spać, bo miała 
dużo pomysłów, wstała i usiadła za biurkiem. Zaczęła  pisać w książce do pisania historyjek. Jej 
opowiadanie było o charakterze fantastycznym. W końcu po trzech godzinach pisania, zasnęła. 

Nastąpił ranek, Mama Lindy weszła od jej pokoju i zobaczyła, że śpi na biurku. Obudziła ją.
— Linda, znowu pisałaś historie w nocy! — z gniewem krzyczała mama.
Linda nie zrozumiała dlaczego mama na nią wrzeszczy.
— O co Ci chodzi mamo? — nadal zaspana spytała.
— Musisz przestać pisać w nocy opowiadania— powiedziała ze zdenerwowaniem. 
Linda poszła się ubrać, założyła czarny sweter z motylkami fioletowymi i fioletowe spodnie.  Linda
zrobiła fryzurę i poszła do Sandy. Zjadły śniadanie, następnie Max zawiózł je do szkoły. Dziewczy-
ny weszły do budynku. Dowiedziały się, że mają jeszcze godzinę do dzwonka. Weszły do sali i cze-
kały.                        
 

Wszyscy już przyszli do klasy. Linda i Sandy wybrały miejsca na stałe z tyłu klasy od mate-
matyki. Pan Marek Tomaszewski wszedł do klasy i się przedstawił…
Nagle powiedział.
 — Wy tam z tyłu. Pan z fioletowymi i czarnymi włosami i pani blond, przedstawcie się — powie-
dział.
— Proszę Pana, ale ja jestem dziewczyną i mam na imię Linda — powiedziała spokojnie.
— A to bardzo przepraszam, a jak masz na nazwisko? — zapytał.
— Mam na nazwisko Allen — odpowiedziała.
— Dobrze pani Allen. A panienka obok, jak się nazywa? — zapytał Sandy.
— Mam na imię Sandy a nazwisko Price — odpowiedziała na pytanie.
— Aha! To wy jesteście z królewskiej rodziny, okej — powiedział z uznaniem.
Dziewczyny usiadły. Linda nie lubiła gdy ludzie się na nią gapią. Po matematyce poszły na historię.
Pani od historii nazywa się Kalina Cicha. Pani Kalina też je wypytywała o wszystko i się przyczepi-
ła do Lindy, że ma kolorowe włosy. Dała Lindzie uwagę do dziennika za to, że wyzywa kolegę o  
imieniu Szymon, kiedy to on ją wyzywał.
— Nie lubię historii i pani też — ze zdenerwowaniem wyznała Linda.
— Wiem, też nie lubię. — zgodziła się Sandy.
Do nich nagle podbiegła Ania. Znajoma z klasy. Ania jest bardzo miłą osobą.
— Dziewczyny! — powiedziała zdyszana Anka.
— O, hej Ania. Co tam, co tak biegniesz? — zapytały.
— Wiecie co, mamy nową geograficzkę! — wrzasnęła na cały korytarz Ania.
— Co tak wrzeszczysz Anka? — spokojnie zapytała nieznana geograficzka. 
— A nic, proszę pani… — szybko powiedziała Linda i złapała Anię i Sandy za nadgarst-
ki.                           

Pani od geografii nazywała się Danet. Zaczęła się lekcja,  wszyscy weszli do klasy. Szymon 
nadal nabijał się z Sandy i Lindy, gdy po chwili wszedł pan dyrektor. Ogłosił coś  i po chwili wy-
szedł. Lekcja szybko minęła i dziewczyny poszły do domu. Znowu rodzice wypytywali je o szkołę. 
Zjadły i poszły spać, Linda się obudziła, bo ktoś rzucał szyszkami w jej balkon. To był Sasza.  

s. 18



— Co ty robisz głupku? — zapytała nerwowo Linda.
— Dobry wieczór księżniczko — przywitał się Sasza.
— A ty przypadkiem nie masz szlabanu na wychodzenie z domu po 23? — zapytała Linda.
— Nie jesteś moją mamą — odparł Sasza gniewnie. 
— Nie obrażaj się tak szybko na mnie panie Charles — odparła Linda.
Charles to Saszy drugie imię, którego nienawidzi. Po 10 minutach Linda rozkazała mu wracać do 
domu. Następnego dnia  było tak samo, Szymon się nie zmienił.
        Ta historia kończy się tak, że Linda i Sandy zrobiły drużynę z całej klasy, oprócz  Szymona i 
jego znajomych.          

KONIEC

s. 19



Andrzej Fabrowski – Chybicki kl. 5a

„Rycerze” 

Ta opowieść  zaczyna się w momencie, w którym pewien Janek chciał dołączyć do szkoły rycerskiej 

w lennie Worlgon. Działo się to wszystko w roku 613 wspólnej ery. Janek był zmotywowany do działania, 

konkretnie chciał się zemścić ponieważ zbuntowana armia Barona Piotra półludzi, pół niedźwiedzi zabiła 

jego rodziców. Myślał również o byciu zwiadowcą, ale był bardzo wysoki i umięśniony, więc  pomyślał, że 

mógłby w ten sposób urazić Mistrza Zwiadowców.

Był piękny dzień, słońce świeciło, niebo bezchmurne, a całą dobrą pogodę jeszcze bardziej poprawia

mina Janka.

-Jak to ?! -Będę chodzić do szkoły rycerskiej? -spytał podekscytowany Janek.

Baron Seth zmarszczył brwi, taki brak szacunku był niewskazany.

-Tak Janku nie gniewaj się za  bardzo, mogłeś dostać się do pracy na roli -odparł spokojnie Baron Seth

Janek stanął na baczność

 -  Tak Baronie Seth -przepraszam.

Lecz Baron nie wiedział, że Janek w gruncie rzeczy jest gigantycznie szczęśliwy. Janek poszedł do 

pokoju i długo nie mógł zasnąć. Rozmyślał nad tym czy się nadaje. I z tymi myślami zapadł w sen, nie spał 

długo bo musiał stawić się do szkoły rycerskiej o 6:00 rano. 

-Dzień dobry Mistrzu Haroldzie -przywitał się Janek.

-Witaj Janku cieszę się, że jesteś punktualnie -odpowiedział Mistrz szkoły rycerskiej.

Mistrz Harold jest bardzo stary, mimo to nadal jest zwinny i atakuje wroga z prędkością atakującego węża

Ma śniadą skórę, niegroźnie złamany nos i długą szyje.

-No dobrze a teraz pokaż mi swój miecz

Janek wyciągnął miecz z pochwy. Miecz był pozbawiony wszelkich ozdób prosta skórzana rękojeść, 

drewniany jelec zrobiony z  żelazna i drewna.

-Nieźle, całkiem nieźle -mówił Mistrz Harold w zamyśleniu -widzę, że o niego dbasz i bardzo dobrze-

pochwalił Mistrz Harold

-Dobry pomysł z tym jelcem widziałem ucznia co sobie kwas rozpuszczający włożył do jelca, pomysł był 

dobry ale wykonanie takie sobie -opowiedział Mistrz Harold.

-A teraz wejdź do środka! -rozkazał Mistrz Harold.

Szkoła rycerska była zbudowana prosto i praktycznie, tak naprawdę ściany to był wielki namiot, jak twierdzi

Mistrz Harold „trzeba zacząć się przyzwyczajać to warunków polowych”.

No więc Janek trenował po pięć godzin dziennie, a wieczorem padał na prycz i zasypiał.

-Nie wiedziałem, że mam tyle mięśni, które mogą boleć-powiedział kiedyś Janek do Maksa.

Maks był rekrutem 1 roku specjalizował się w walce na topory i noże, ma lekko krzywy nos, był typowym 

rekrutem szkoły rycerskiej bardzo umięśniony, wiecznie uśmiechnięty.

- No a to dopiero początek -odpowiedział Maks

Zza głowy! pchnięcie! cofnij! tarcza! cięcie! pchnięcie! cofnij! Tarcza!

Janek trenował jedną z sekwencji zauważył, że jest strasznie prosta więc dokładał dodatkowe uderzenie po 

uderzeniu z nad głowy. Jego sekwencja wyglądała tak: Zza głowy! Poziome cięcie! pchnięcie! cofnij! tarcza!

cięcie! pchnięcie! cofnij! Tarcza! Jeden z pomocników Mistrza Harolda zauważył dodatkowe cięcie i 

powiedział o nim Mistrzowi Haroldowi.                                                                                                      s.20



-Tamten rekrut Janek z pierwszego roku dodaje poziome cięcie po uderzeniu znad głowy -powiedział Karen.

-Widzę. -Taki atak byłby niezwykle skuteczny -odparł Mistrz Harold w zamyśleniu

Po uderzeniu znad głowy tarcza przeciwnika będzie uniesiona, więc nie będzie widział poziomego cięcia.

-Będzie trzeba mieć na niego oko, tylko żeby się nie domyślił.

-Alarm! -Alarm! -Krzyczał Mistrz Harold.

Wszyscy pośpiesznie pakowali sprzęt i ubrania.

Karen podbiegł do Mistrza Harolda i spytał

-Co się stało Mistrzu Haroldzie

-W pobliżu jest dzik wielki jak namiot

Baron Seth poprosił nas o załatwienie sprawy. Dołączy też do nas 2 zwiadowców. Zwiadowca Shifu i jego 

uczeń  Barton - uprzedził Mistrz Harold

-Czy naprawdę potrzebujemy zwiadowców? -spytał Karen.

-Tak potrzebujemy potrafią tropić i strzelać z łuku z zabójczą precyzją -odpowiedział Mistrz Harold.

-Pójść po Psy Mistrzu? -spytał Karen.

-Tak jak wrócisz to wszystko będzie gotowe. -powiedział Mistrz Harold.

Karen biegł przez zamkowy dziedziniec do pasterza Józefa. Kiedy dobiegł usłyszał.

-Witaj Karenie, co cię tu sprowadza? - spytał pasterz.

-Witaj sprowadza mnie dzik wielki jak namiot -odpowiedział Karen.

Józef pomyślał, że to już chyba z dzesiąty - acha potrzebujesz psów? -zapytał Józef.

Po czym dodał -proszę bardzo.

Karen podziękował Józefowi i poszedł do obozu. Kiedy Karen doszedł do obozu zobaczył  dwóch 

Zwiadowców Mistrza Shifu i jego ucznia Bartona.

-Karenie, to jest Mistrz Shifu Mistrz zwiadowców w naszym lennie. -przedstawił Mistrz Harold

-Witaj Mistrzu Shifu przywitał się Karen

-To jak polujemy na dzika? 

Shifu uśmiechnął się

-Tak -odpowiedział Mistrz zwiadowców.

Byli w lesie iglastym kierowali się węchem psów i śladami wykrywanymi przez zwiadowców

-Tam -zawołał jeden z rekrutów 3 roku.

-Swietnie Kirasjerze -odpowiedział mistrz Harold.

Wojownicy otoczyli dzika i wbili kołki w ziemię w kierunku Dzika 

-Ho ho misiek się wkurzył -zaśmiał się jeden z rekrutów.

Jakby w odpowiedzi dzik zaszarżował i kołek wbił się w jego serce. Dzik padł martwy na ziemię.

-Brawo brawo brawo brawo -wołali wszyscy gratulując zabicia dzika.

-Witaj Bartonie -przywitał się Janek.

-Cześć -odpowiedział Barton.

I nagle zza krzaków wyskoczył kolejny dzik gigantyczny jak 2 poprzednie

-Pomocy pomocy -krzyczeli obaj.

Ale oni nie słyszeli bo ciągle gratulowali młodemu zabójcy dzika. Wtem Janek zabrał kołek wbił go w 

ziemię. Niestety poślizgnął się na błocie i padł jak długi. Barton miał parę sekund na ocenę sytuacji.  s.21



Dzik szarżował na Janka, który leżał na ziemi. Nie wiele myśląc, Barton zdjął łuk z ramienia. Wyciągnął 

strzałę z kołczanu, napiął cięciwę i strzelił. Niestety chybił pod wpływem paniki, zadrżała mu ręka i trafił w 

nogę.

W sumie nienajgorszy wynik, ale dzik nadal szarżował tym razem na Bartona, który widząc czerwone ślepia 

zwiał na drzewo.

-Pomocy! -krzyknął Barton z całych sił.

-Barton gdzie jesteś – rozległ się znajomy głos.

-Tutaj na drzewie -odpowiedział Janek.

I nagle w drzewo walnął dzik z całym impetem rąbnął w drzewo. Ale Barton sobię o czymś przypomniał.

Do zestawu zbrojnego każdego zwiadowcy należał łuk refleksyjnyw, 24 strzały w kołczanie, nóż saksoński, 

krótki nóż do rzucania oraz hantle. I o tym ostatnim przypomniał sobie Barton. Wziął 2 hantle złączył w 

jeden duży przypominający wagą nóż saksoński i cisnął w dzika. Efektów długo nie trzeba było oczekiwać, 

dzik oszołomiony zatoczył się do tyłu i upadł, ale nie od hantli.

-Shifu! -zawołał podekscytowany Janek.

Mistrz Zwiadowców objął go ramieniem.

-Już dobrze -odpowiedział Mistrz Shifu.

Dzik padł pod czarną strzałą Mistrza Shifu wystrzeloną w serce . Mówi się, że zwiadowcy noszą w kołczanie

życie 24 istot. Jest to nawiązanie do niewiarygodnej wprost celności. Janek wracał do lenna w towarzystwie 

Bartona. Gawędzili sobie, o tym co drugi zrobił odważnego.

-Niewiarygodny strzał -pochwalił Janek Bartona.

Barton skrzywił się i wyznał:

-Celowałem w serce -przyznał się Barton.

Jeszcze nie przebyli fosy, a już zrobił się niemały komitet powitalny złożony z Baron Setha i Wieśniaków.

-Ooo co ja widzę -zawołał Baron Seth widziąc dzika.

-Będzie uczta –dodał.

-Zapewne, ale drugi dzik to zapas na 3 lata jedzenia.

- Na świętego trolla z jaskini apromira – zawołał Baron Seth po czym dodał:  -kto go zabił?

Shifu uśmiechnął się:

-Wszystko ci opowiem na uczcie.

Uczta była miłą odmianą jedzenia po kuchni polowej. Stoły uginały się pod dziesiątkami trunków

i kilogramami jedzenia i owoców. Kiedy słońce już zachodziło Mistrz Harold zarządził powrót do

Namiotu.

I życie Janka wróciło do normy.

Rano wstaje i biega 12 kilometrów później je śniadanie w 15 minut, pięć godzin ćwiczeń z bronią, obiad,

dwi godziny toru przeszkód, kolacja i sen.

Koniec

s. 22



Zuzanna Cichy kl. 5b

"Wycieczka Muszkieterów"

Dzień pierwszy

Było sobie trzech muszkieterów: Regina, Bo i Denthil. Nie mieszkali razem, jednak łączyły ich 

więzy krwi - byli dla siebie daleką rodziną. Postanowili wybrać się na biwak do  Kotliny Lamentów (to 

wydawało się oczywistym, bo tam jest najwięcej drzew). 

Muszkieterka Regina przyjechała konno i była pierwsza na miejscu. Rozłożyła swój namiot. 

Pomyślała, że zanim przyjedzie reszta może pójść do Nowego Tristram. Wiedziała, że czeka ją długa droga,

ale na co dzień robi dwieście tysięcy kroków, więc sądziła, że zajmie jej to około czterech godzin. 

Przypomniała sobie, że Bo w biegu jest o pięć razy szybsza od niej i ją to bardziej zmotywowało. Regina 

szła już pół godziny, wtem zaskoczyło ją pojawienie się Plugawego ziomka. Od dawna nie było tam 

jakiegokolwiek życia, tym bardziej potworów. Wcześniej myślała, że wszystkie potwory zostały powybijane 

przez tutejszych obrońców miasta. Niestety okazało się, że pojedynczym jednostkom tego typu udało się 

przeżyć. Nie myśląc wiele  wyjęła z pochwy swój miecz i z łatwością go pokonała. Regina jest czarownicą a 

ten miecz to nie jest taki zwykły miecz. Jest zaklęty legendarną, magiczną mocą, dzięki czemu ostrze jest 

ostrzejsze niż jakiekolwiek inne oraz wydaje się dłuższe. Dodatkowo robi dookoła barierę, która zmniejsza 

obrażenia zadawane czarodziejce w walce o siedemnaście procent. Miecz nazywa się In-geom, należy on do 

rodziny czarownic od wielu pokoleń. Jest podobny do różdżki, ale jest trzy razy dłuższy. Swego czasu 

czarownica miała o wiele lepszą broń niż In-geom, ale Denthil rozdrobnił ją na kilkanaście małych   s.23 



diamentów, co ją rozwścieczyło i miała do niego o to ogromny żal - dlatego też rzadko się widywali.

Gdy Regina doszła do Tristram zdziwiła się widząc tam Bo, która kupowała coś od Kupca - 

Górnika Taszun. “Skoro miała tak daleko bazę, to jakim cudem tak szybko dotarła do Tristram?” - 

pomyślała.

Bo zauważyła Reginę i podbiegła do niej mówiąc: 

• Regina! Cześć!

• Cześć, nie spodziewałam się tu ciebie - odpowiedziała zdziwiona Regina.

• Ja też myślałam, że dawno dotarłaś na miejsce obozu.

• To prawda, ale chciałam trochę pospacerować. 

• “Trochę”? - kąśliwie zapytała Bo.

• Przesadzasz, ty byś tu dotarła co najwyżej w godzinę.

• Heeeej! Dziewczyny!!! Nie kłóćcie się! - zagrzmiało i zza rogu pojawił się Denthil - chodźmy na 

biwakowisko bo robi się późno…

Gdy dotarli na miejsce rozpalili ognisko. Regina pomogła Bo oraz Denthlowi w rozbiciu namiotu. 

Zmęczeni poszli spać.

Dzień drugi

Przyszedł ranek. Bo wstała i zauważyła, że Regina przygotowuje się w swoim namiocie.“Pójdę na 

polowanie” pomyślała Bo. Wzięła swoją kusze i poszła do lasu. Ma niezwykle wyostrzone zmysły i jest 

najbardziej zręczna wśród muszkieterów dlatego lubi polować. W czasach Diablo Bo była nazywana s.24 



Łowczynią Demonów. Wtedy było bardzo niebezpiecznie, mnóstwo wiosek się paliło, wszędzie roiło się od 

Plugawych istot i innych potworów. Dawało jej to trochę zabawy i miała co robić, ale teraz jest era chaosu 

bo nie było wojny i dobro wygrało dzięki muszkieterom, pokonali większość demonów mając u boku 

sprzymierzeńców takich jak Lea.

Po nieudanym polowaniu łowczyni wróciła do obozu. Widząc puste talerze i resztki śniadania, nawet

jej ryż został zjedzony.

• Co to ma być? - Bo mówi zirytowana.

• O w końcu przyszłaś. Wiedziałam, że poszłaś na chwilę. Denthil się martwił - odpowiada 

wkurzająco Regina.

• Aha, więc musieliście wszystko zjeść.

• Nie było cię, więc… A w dodatku wszystko byłoby zimne i niesmaczne.

• Bo! W końcu przyszłaś - zza rogu powiedział Denthil.

• Znowu, aaaaaaaaaaaaaaa - powiedziała z niesmakiem Regina, wymęczona tym, że Denthil ponownie

się wciął w rozmowę pomiędzy muszkieterkami. 

Po dość ciekawej rozmowie Bo poszła wraz z Denthilem do Nowego Tristram, aby naprawić zbroje i 

porozmawiać z Górnikiem Taszun. W tym czasie Regina poszła do namiotu żeby eksperymentować z 

różnymi eliksirami. Regina próbuje znaleźć szczepionkę na Plugawych ziomków oraz na inne demony, które

w podobny sposób się rozmnażają. Regina jest najbardziej inteligentna, a zachowuje się inaczej podczas 

rozmowy i wypoczywania. Podczas walki czy eksperymentowaniem jest bardzo poważna. 

Tymczasem u Bo. Poszła do kupca Squirt, która może i jest dzieckiem, ale radzę jej nie lekceważyć. Jest 

silna i miała dobry towar, kiedyś sprzedawała tylko broń i zbroje, ale teraz zajęła się gotowaniem jedzenia. 

Lepiej się sprzedaje w tych czasach i w dodatku czegoś się nauczyła. “Czego?” - zapewne teraz zadręcza cię 

to pytanie drogi czytelniku, ale to oczywiste: gotowania, bo cóż innego!. Bo poszła do niej po jakiś 

śniadanio-obiad, bo “ktoś” zjadł jej śniadanie. Kupiła sobie rosół i pizzę “cztery sery” na później. Po 

zjedzeniu rosołu poszła do rzemieślnika Chytrego Shena. Wcześniej, gdy Bo  była na nieudanym 

polowaniu, znalazła sześć drobnych sześciennych szmaragdów.                                                              s.25



Złotnik mógł dać za nie wraz z dodatkową  opłatą trzy nieskazitelne sześcienne szmaragdy. Bo miała zamiar 

dodać je do butów, dzięki czemu stanie się zwinniejsza, a same buty powodują, że Bo jest pięć razy szybsza 

od Reginy.

Dzień trzeci 

Z rana powietrze przeszył okropny wrzask Bo. Dwójka muszkieterów przybiegła do namiotu łowczyni. 

Zauważyli, że nie zamknięty dobrze zamek, zostawił małą dziurkę…

• Denthil!!!! Chodź tuuuuu! Zabij tego pająka! -  mówi przestraszona Bo.

• Pająka? - odrzekł zdziwiony Denthil.

Regina zrezygnowana wzruszyła ramionami.

• Tak! nie słyszysz?! Weź ten ogromny miecz, albo… rzuć w niego swoją zbroją… załatw go!

• A nie wystarczy go wypuścić?

Bo wybiegła w piżamie na dwór.

• Patrz! Patrz jaki duży!

• No widzę…

Wziął pająka do ręki i nim rzucił. Omal nie trafił w Reginę. Czarodziejka z obrzydzeniem kopnęła 

go w krzaki.

• Patrz gdzie celujesz!

• Przepraszam!… Regino!

Po przygodzie z pająkiem wszyscy usiedli przy stole. Rozmawiali o tym jak było przed spotkaniem, 

zastanawiali się co u Tyraela itd. Po rozmowach zagrali w planszówki o przetrwaniu, poszli na długi spacer i

tak szybko skończył się czas w tym dniu.

Dzień czwarty

Następnego dnia Denthil obudził się pierwszy, uzbroił się i poszedł do miasta po jedzenie i picie.  Po

powrocie rozłożył swój przenośny stół oraz trzy krzesła i przygotował śniadanie dla wszystkich. Żadna z 

muszkieterek tego nie zauważyła, bo Denthil użył teleportacji i przemieszczanie zajęło mu znacznie mniej 

czasu.Gdy dziewczyny się obudziły, wyszły ze swoich namiotów, zobaczyły go przy stoliku z pysznościami. 

Na ten widok Reginie poleciała silnika, a Bo zaciekawiła się jak to zrobił.

• Bo, widzisz Bo, przepis na ten posiłek to moja słodka tajemnica - powiedział.

• Nie, chodzi mi o to, nie wiem jak zrobiłeś to tak szybko.

• Hmmm… - uśmiechnął się pod nosem - to też moja tajemnica.

Regina wybuchnęła śmiechem.                                                                                             s.26



• To przecież oczywiste. Pewnie użył teleportacji.                                                                    

• Może po śniadaniu pójdziemy na ryby. Niedaleko jest jezioro Umarłych. Słyszałem, że to niezłe 

łowisko.

• Oooo, odezwał się ten, co zmienia od razu temat - nadal parskając ze śmiechu skomentowała Regina.

• Moim zdaniem to dobry pomysł - mówi Bo.

• Zatem postanowione.

Zatem nasi bohaterowie poszli nad jezioro by łowić ryby. Gdy dotarli na miejsce wyjęli z plecaków wiadra i 

wędki. Po kilku minutach Denthil złowił sześć pstrągów i jedenaście płotek, Regina dwa leszcze, a Bo osiem

karasi. Bo znudziła się łowieniem i powiedziała, że idzie tam gdzie zostawili plecaki. Po odejściu  Bo, 

Regina złowiła jeszcze zniszczony hełm i jednego pstrąga. Regina trochę się zaniepokoiła faktem, że złowiła

hełm, ale skoro pływały tam ryby, to nie było tam żadnego potwora. Pokazała go Denthilowi na co ten 

powiedział: 

• Nie martw się, ten hełm trafił tu kilka lat temu gdy walczyliśmy z Diablo.

Regina nie myślała o tym więcej.

Denthil zauważył, że Bo skrada się do Reginy. “Ciekawe co ona kombinuje?” pomyślał. “Pewnie chce 

wrzucić Reginę do wody”. Uśmiechnął się pod nosem i wziął swoje wiadro na  ryby, wypełnił je wodą i 

czekał na dobry moment. Na twarzy Bo pojawił się złowieszczy uśmieszeki i wepchnęła Reginę do wody, a 

Denthil wylał na łowczynię wiadro wody. Gdy Regina podniosła głowę chciała rzucić klątwę ale zauważyła, 

że Bo jest też mokra i zaczęła głośno się śmiać. 

THE END

Napisy końcowe

Opowieść była oparta na prawdziwej rodzinie oraz grze Diablo III.

Regine przedstawia Zuzanna C.

Bo przedstawia Aleksandrę C.

Denthil przedstawia Sławomir C.

Inne postacie są z gry.

narrator i ilustrator: Zuzanna C.

nadzorczy i monitorujący: Sławomir C. / Komputer

sprawdzający: Marcin L.
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