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Zacznijmy od początku (klasa 8b)

Pomysł: Julia Konik, Mateusz Magnuszewski, Igor Pietras, Martyna Wiraszka,              
tekst: Julia Konik

Był zaskakująco chłodny wiosenny poranek, kiedy w szpitalu w Poznaniu rozległ się głośny 
płacz noworodka. Tak, to byłam ja. Właśnie zaczęłam życie. Wydarzyło się to już ponad 12 lat temu. 
Nie myślcie, że pamiętam, po prostu kiedyś pytałam się mamy, jak to było. Moje dzieciństwo było 
raczej normalne. Myślę, że moja pamięć jest lepsza od przeciętnej, pamiętam większość rzeczy 
od momentu, kiedy zaczęłam chodzić do przedszkola. 

Pierwsza rzecz, którą nawet dobrze pamiętam, to wyjazd z rodzicami nad morze, kiedy miałam 
jakieś 3 lata. Pojechaliśmy do Trójmiasta. Całą drogę patrzyłam na zmieniający się krajobraz za oknem 
samochodu. Moje brązowe oczy z zaciekawieniem chłonęły każdy szczegół. Czterogodzinna podróż 
minęła mi całkiem szybko. Zatrzymaliśmy się w hotelu, którego nazwa już wyleciała mi z głowy. 
Pamiętam, że na zewnątrz był spory plac zabaw, a w budynku basen i sala gier z bilardem. Pierwszego 
dnia naszego tygodniowego pobytu poszliśmy z rodzicami zwiedzać Sopot. Najpierw udaliśmy się na 
molo, wiatr był tam tak silny, że omal nie porwał mi mojej czapki z daszkiem. Potem pochodziliśmy 
sobie jeszcze trochę po mieście. Następnego dnia poszliśmy 
na plażę. Oczywiście będąc małym dzieciakiem, nie umiałam jeszcze pływać, więc głównie siedziałam i
lepiłam z piasku różne rzeczy. Reszta wyjazdu zleciała szybko, czułam jak byśmy dopiero co przyjechali 
nad morze, a już wracaliśmy z powrotem.

Po tych wakacjach nastąpił jeden z przełomowych momentów mojego życia - poszłam 
do przedszkola. Moje przedszkole było jednopiętrowym podłużnym budynkiem z kilkoma salami dla 
różnych grup wiekowych. Wszystkie sale były podobnie zorganizowane.  W jednej części pokoju był 
spory dywan, obok niego pudełka z zabawkami, w drugiej części kilka kilku osobowych stolików, 
przy których można było rysować. Większość dzieci nie mogła jednak usiedzieć długo w jednym 
miejscu i wolała bawić się na dywanie. Pamiętam, że raz uderzyłam kogoś klockiem i musiałam resztę 
dnia siedzieć za karę prze stoliku, nie mając nic do roboty.  

Część podwórka należącego do placówki zajmował mały lasek. Teraz mi się wydaje mały, 
ale za czasów, kiedy się tam bawiłam, wydawało mi się, że jest to bór nie do przebycia. Gdzieś z tyłu 
tego lasu było mrowisko – co w tym takiego nadzwyczajnego? Otóż ten twór Matki Natury sięgał mi 
wtedy prawie do mojego dziecięcego pasa, takie to było duże. I kilku chłopaków ze starszej grupy 
pewnego dnia oznajmiło, że według nich wspaniałym pomysłem byłoby to rozwalić. Tak, dobrze 
podejrzewacie, że nie skończyło się to dobrze. To było mniej więcej tak: Rodzice podwieźli mnie tego 
dnia do przedszkola wcześniej niż zwykle, bo mieli jakieś ważne spotkanie w pracy. Usiadłam 
przy jednym ze stolików i zaczęłam rysować, czekając na przybycie innych dzieci. Powoli do sali zaczęły
napływać inne przedszkolaki. Opiekunka powiedziała coś w stylu:

- Dzieci, jest dzisiaj taka ładna pogoda, może spędzimy ten dzień na dworze?



I oczywiście twierdząco odpowiedział jej chór głosów należących do przepełnionych energią 
kilkulatków. Wyszliśmy na zewnątrz. Pani wybrała kilkoro z chłopaków, aby poszli jej pomóc przynieść 
kilka rzeczy z pokoju ze sprzętem. Kiedy wrócili, oczywistym stało się dla mnie, że ledwo mogą 
udźwignąć ogrom zabawek, piłek i skakanek różnego rodzaju, jakimi się obładowali. Kiedy worki 
ze sprzętem zostały postawione na ziemi, część moich rówieśników rzuciła się w ich kierunku, szukając
najlepszych łupów, podczas gdy reszta (w tym ja) udała się na huśtawki, drabinki, zjeżdżalnie, karuzelę 
i inne rozmaite sprzęty. Podwórko było duże, bardzo duże, co za tym idzie było tam pełno różnych 
atrakcji. Poszłam na huśtawki i zaczęłam rozmawiać z jedną dziewczynką – chyba miała na imię Kasia, 
o naszych ulubionych bajkach. Chwilę później podsłyszałam, jak siedzący niedaleko na drabinkach 
chłopcy ze starszej grupy mówią o wyprawie w głąb lasu bez wiedzy opiekunki, co było zakazane. 
Będąc ciekawskim bachorem, pomyślałam: „No dobra, zobaczmy, co się stanie” i tego nie zgłosiłam. 
Grzecznie przerwałam rozmowę z Kasią, zeskoczyłam na ziemię i udałam się w kierunku zjeżdżalni 
znajdującej się blisko linii drzew. Wspięłam się po drewnianych schodach na podwyższenie (na oko 
miało takie pięć metrów kwadratowych) i z zaciekawieniem czekałam na rozwój wydarzeń. Trójka 
chłopaków, których usłyszałam, chwilę później weszła do lasu, kierując się do ogrodzenia z tyłu. 
Zauważyłam, że jeden z nich w połowie drogi podniósł sporych rozmiarów patyk. Nie miałam 
zielonego pojęcia, po co mu to. Jak się okazało chwilę później, szli w stronę tego wielkiego mrowiska. 
Jeden z nich – brunet z patykiem, wspiął się na gałąź rosnącą bezpośrednio nad kopcem. Potem 
wetknął ten kij w sam środek mrowiska. Stałam tak przez chwilę myśląc coś w stylu: „Po co, do jasnej 
choinki”. Patrzyłam jak cała trójka rozwala kopiec (prawdopodobnie jeszcze nie zauważyli, że mrówki 
się już do nich dobrały) i z każdą sekundą coraz bardziej traciłam wiarę w rodzaj ludzki. Moje 
wcześniejsze podejrzenia okazały się poprawne, trio rozrabiaków uciekło z płaczem do opiekunki. 
Z mojego punktu obserwacyjnego widziałam czarne kropki pokrywające ich ręce i nogi. „Mają 
za swoje” – pomyślałam, udając się z resztą grupy z powrotem do budynku.

I co tu dalej mówić, byłam zwyczajnym przedszkolakiem. Bawiłam się  z innymi dzieciakami, 
wygłupiałam się, cieszyłam się dzieciństwem. Ale wszystko, co dobre musi się kiedyś skończyć. 
Przedszkole się skończyło, a ja poszłam do podstawówki. Na początku pierwszej klasy nie zauważyłam 
zbyt dużej różnicy, ale potem zaczęli nas uczyć czegoś nowego – alfabetu. Pamiętam do dziś jak dwie 
godziny siedziałam nad książką do kaligrafi, żeby tylko zrobić odpowiednie zawijaski przy literach. 
No, niewiele to dało, moje pismo wygląda, jakby to kura pazurem bazgrała. Nienawidziłam tych 
znaczków do momentu, aż w połowie pierwszej klasy odkryłam najpiękniejszą rzecz, jaka kiedykolwiek
powstała na tym świecie – książki. Wkręciłam się w jakąś dziecięcą serię detektywistyczną (mam 
chyba z dwadzieścia tomów), ale moją pierwszą literacką miłością była przeczytana w trzeciej klasie 
seria o Harrym Poterze. Każdy tom przeczytałam co najmniej trzy razy. W czasie mojej edukacji 
wczesnoszkolnej w sumie nie działo się nic dziwnego. Mój dzień w szkole składał się z czegoś, 
co można by nazwać nauką, potem jakaś zabawa z innymi ludźmi  (wiem, niebywałe), potem tak 
zwane zajęcia wychowania fzycznego. 

Gdzieś na początku czwartej klasy przeżyłam chyba najdziwniejszy dzień mojego życia. Lekcje 
organizacyjne minęły dobrze, nawet załapałam te wszystkie nowe rzeczy. Wyszłam ze szkoły, kierując 
się w stronę pasów, aby dostać się na przystanek autobusowy znajdujący się po drugiej stronie ulicy. 
Niczym przykładny obywatel, rozejrzałam się lewo-prawo-lewo, czy żaden samochód nie jedzie 
i weszłam na jezdnię. Dosłownie milisekundy później usłyszałam pisk opon, no i cóż, dalej nie byłam 
świadoma, co się ze mną dzieje, bo poczułam że coś we mnie uderza i straciłam przytomność. 



Obudziłam się, o dziwo, w moim pokoju. „Na szczęście to tylko dziwny sen” – pomyślałam, 
wstając z łóżka i podeszłam do lustra. Prawie się przewróciłam, widząc swoje odbicie. Przepraszam 
bardzo, od kiedy ja miałam heterochromię?! Jedno oko miałam normalne, brązowe, drugie 
w dziwnym, zachodzącym lekko w zieleń odcieniu niebieskiego. Ale nie to zaskoczyło mnie 
najbardziej. Moje włosy były jakimś cudem zielone.

Zapnijcie pasy, startuje karuzela dziwności.



Sara Gray pod mostem (klasa 6b)

Pomysł: Antoni Antokolski, Maksymilian Fengler, Karina Gajewy, Izabela Kaszyńska, 
Jan Kimel, Zuzanna Korta, tekst i ilustracje: Antoni Antokolski

Pewnego razu w Londynie, pod pewnym starym mostem, dwunastoletnia Sara Gray zaczynała 
piec pierniki. Sara to ciemnoskóra dziewczyna. Ma heterochromię: prawe oko brązowe, 
a lewe szare. Sara ma zielone włosy i ciągle nosi różową sukienkę. Kocha słodycze. Nie ma przyjaciół, 
ale przynajmniej jest pomocna i miła. Nie ma rodzeństwa. Jest biedna i mieszka ze swoim koniem 
Hunterem pod mostem w Londynie. Hunter ma swój ulubiony niebieski kocyk. Rodzice Sary - Samuel i 
Carla - są bogaci i mieszkają w łodzi podwodnej koloru różowego, przypominającej jednorożca. 
Pewnego razu, gdy piekła pierniki, Hunter uciekł. Sara od razu za nim pobiegła i wzięła jego kocyk, 
żeby łatwiej go znaleźć, bo koń bardzo lubił niebieski kolor. Gdy już była trochę zmęczona, przysiadła 
na rowie. Wtedy podszedł do niej pies. Nazwała go Sadan. Dała mu kocyk do powąchania, żeby Sadan 
znalazł konia. No i znalazł.  A obok konia stał jakiś facet.
- Kim Ty jesteś ?- zapytała Sara.

- Jestem książę Harry i zaopiekowałem się twoim koniem. Jak masz na imię, panno ? - zapytał książę 
Harry, po czym wziął jej dłoń i ucałował. Dziewczyna się zarumieniła i wyjąkała:

- Jestem Sara. Miło mi. Dziękuję za opiekę nad Hunterem.

- Hunter? To imię jest tak piękne jak ty.

- Dziękuję za komplement. Właściwie, to gdzie my jesteśmy?

- Jesteśmy w Liverpoolu.

- To strasznie daleko od mojego miejsca zamieszkania. Zanim tam dojdę, to będzie już strasznie 
ciemno.

- Możesz zostać u mnie. Rano cię odprowadzę.

- Bardzo dziękuję - odpowiedziała Sara, po czym poszła za Harrym do jego zamku.

Następnego dnia Sara i Harry poszli do Londynu.

- Dziękuję, że mnie odprowadziłeś.

- Mam nadzieję, że się kiedyś jeszcze spotkamy. Do zobaczenia.

- Do zobaczenia - odpowiedziała onieśmielona. Gdy Harry odszedł, dziewczyna poszła pod most, 
położyła się na sianie i wraz z Sadanem i Hunterem zasnęła.

Następnego dnia, gdy się obudziła, zobaczyła, że koń je coś dziwnego koło jakiegoś 
nieznajomego pana. Nagle zobaczyła, że Hunter zamienił się w sowę. Sadana nigdzie nie było.

- Co pan podał mojemu koniowi?

- Ja nic. Tylko do mnie podszedł. To twój zwierzak?

- Tak. Jestem Sara. Miło mi.

- Jestem Henryk. Również mi miło. Zamiast konia masz teraz piękną sowę.



- Widzę – odpowiedziała, po czym zauważyła swoich rodziców rozmawiających z jakimiś panami. Sara 
podeszła do nich i zapytała:

- Mamo, co to za panowie?

- Panowie są z urzędu. Chcą wyburzyć most, ponieważ jest stary.

- Nie możecie tego zrobić! - krzyknęła. Po czym jeden z nich ją złapał i szarpnął. Sara nadepnęła go
 i zmieniła się we wróżkę zębuszkę. Wyczarowała miecz i zaczęła z nimi walczyć. Pokonała kilku, 
ale jeden z nich wytrącił jej miecz. Była bezbronna. On powiedział:

- Macie ostatnią szansę. Jeżeli nie zdobędziecie stu tysięcy funtów do końca miesiąca, wyburzymy 
most. Jeśli zdobędziecie - wyremontujemy go. 

Sara była zaniepokojona, ponieważ po pierwsze, obawiała się, że nie zdąży, a po drugie zabrakło jej 
składników na pierniki.

- No i co my teraz zrobimy tato?

- Będziesz piec frytki. Wiele osób uwielbia frytki.

- Świetny pomysł! Z resztek zrobię małe pierniczki dla Harry'ego.

- Kto to Harry? - zapytała Carla.

- Harry to książę Liverpoolu. Te pierniczki będą dla niego – powiedziała, po czym podeszła do Henryka 
i zaproponowała przyjaźń. Henryk się zgodził. Następnego dnia Sara zaczęła dzień od karmienia rybek.
Nagle spojrzała w niebo i zobaczyła statek kosmiczny, z którego wychodzą kosmici.

- Kim wy jesteście?- zapytała Sara.

- Jesteśmy z innego wymiaru – odpowiedzieli, po czym odeszli. Sara zaczynała piec frytki, ale 
zapomniała wysłać pierniki do księcia, więc poprosiła Huntera, żeby podleciał i mu dostarczył.

Sara zaczynała sprzedawać frytki. Bardzo dobrze jej szło, lecz burza pokrzyżowała jej plany. 
Położyła się na sianie i zasnęła. Obudziła się cała mokra i zauważyła, że Hunter nadal nie wrócił. Gdy 
wstała, znalazła list, gdzie było napisane: „Jeśli chcesz odzyskać sowę, 2000 funtów do jutra.”

Sara była przerażona.



Misja ratunkowa (klasa 6d)
Pomysł: Wiktoria Łasecka, Matylda Majewska, tekst i ilustracje: Wiktoria Łasecka

Następnego dnia rano, dziewczyna zabrała się za robienie pierników (to jednak zdecydowanie 
lepiej jej wychodziło). Gdy wystawiła pierwszą blaszkę z upieczonymi piernikami, podszedł do niej 
elegancko ubrany mężczyzna. 
- To ty jesteś tą dziewczynką, która sprzedaje pierniki pod mostem?- zagadał do niej, wąchając 
cynamonowy aromat pierniczków.
- Tak, proszę pana - Sara spojrzała na mężczyznę z nadzieją, że kupi choć blaszkę świeżych wypieków.  -
Czy miałby pan ochotę zakupić moje pierniki?
Nie odpowiedział. Dziewczyna bardzo przejęła się, lecz powtórzyła z niepewnością w głosie. 
- Czy jest pan zainteresowany kupnem moich pierników? - powiedziała, po czym cicho dodała.
 – Proszę, inaczej stracę dom...
- Co powiedziałaś, drogie dziecko? - elegant spojrzał na Sarę, jak gdyby zobaczył ducha. 
- Jak to stracisz dom? Przecież nie masz domu, mieszkasz pod mostem! - głos mężczyzny wydawał się 
być surowy, ale w jego oku dojrzała błysk współczucia.
- Jeżeli nie zapłacę pieniędzy, to zburzą ten most - Sara miała oczy pełne łez, ale ciągnęła dalej. 
- I wtedy już nic mi nie zostanie...
Mężczyzna wyglądał jakby naprawdę przejął się sytuacją dziewczynki, lecz miał plan, tylko nie mógł go 
zdradzić.
- Po ile taka blaszka pierników? I mogę wiedzieć jak masz na imię?
- Mam na imię Sara - odpowiedziała niepewnie. - Taka blaszka pierników kosztuje 10 funtów, proszę 
pana.
- Dobrze, dobrze - wymamrotał pod nosem. - A więc wezmę trzy takie blachy. Za godzinę wrócę 
i otrzymasz moją zapłatę, Saro.
Mężczyzna odszedł. Sara była tak podekscytowana, dobra nowina o zakupie pierników zawsze 
wywoływała uśmiech na jej twarzy! Od razu zabrała się za pieczenie nowych. 
Godzinę później przyszedł elegant, który zamówił wcześniej pierniki. 
- Witam, Saro! - zagadał przyjaźnie - Czy moje pierniczki są już gotowe?
- Oj tak. Właśnie wyciągam je z pieca - pokazała mu trzy blaszki świeżo upieczonych słodkości. 
- To będzie 30 funtów. 
- Poczekaj chwilę... - mężczyzna chwycił swój wypchany portel i zamiast pieniędzy, wyciągnął z niego 
swoje prywatne dokumenty. – Trzymaj! - wręczył Sarze swój portel.
- Ale ja nie mogę tego przyjąć - powiedziała zaskoczona - To... Eh... Nie mogę, naprawdę jest pan 
bardzo miły, lecz nie mogę tego przyjąć.
- Zamknij oczy - polecił mężczyzna, po czym odłożył portel i wziął blaszkę pierników. 
Gdy Sara otworzyła znów oczy, nie było jednej blachy, ale za to leżał portel tamtego pana. Poczuła 
ukłucie w sercu, bo to nie były uczciwie zarobione pieniądze, ale wiedziała, że ich nie ukradła. 
To prezent od pana eleganta...

Zbliżał się wieczór, a z nim spokój na ulicach Londynu. Przynajmniej w okolicy mostu Sary. 
W głębi duszy, cieszyła się z otrzymanego podarunku. Ocali most! Ta myśl rozpłynęła się po jej głowie, 
a wiara w lepsze jutro pozwoliła jej spokojnie zasnąć.
- Ej, ty! - usłyszała donośny głos nad jej uchem. - Pieniądze, albo zburzymy ten most! 



Jeszcze przed chwilą śpiąca Sara, teraz wyglądała jak po wypiciu mocnej kawy. 
- Proszę - szybko podała urzędnikom pieniądze. - Oto zapłata.

Panowie odeszli, ale pieniędzy nie zostało za wiele. Dziewczyna zastanawiała się, co teraz się 
dzieje z jej koniem... Czy ma co jeść, pić? Czy go nie biją? Czy w ogóle żyje? Sarę znów ogarnął żal 
i przygnębienie. Otworzyła list z żądaniem okupu. Nie miała aż 2000 funtów, aby zapłacić za swoje 
zwierzę. 

Z nadzieją zabrała się za pichcenie pierniczków. Nie minęło pół godziny, a w kolejce stawiła się 
wysoka pani z piątką dzieci. Wyglądała na zamożną. 
- Oby miała tak dobre serce jak pan elegant - pomyślała ze smutkiem w oczach.
- Dzień dobry, co pani podać? - spytała wysoką blondynkę.
- Poproszę dziesięć blach pierniczków - odpowiedziała pani z uśmiechem na twarzy. - Ile to będzie? 
- Ile to będzie czego?- wymamrotała Sara, ale pani chyba tego nie usłyszała. - A! To będzie 100 funtów.
- Proszę - pani podała jej 500 funtów do ręki. – Trzymaj, moja droga. Należy się tobie.
- Jeny, dziękuję!- Sara bardzo się podekscytowała. - Nie wiem, co powiedzieć!
- Nic nie mów - powiedziała miłym głosem pani. - To drobiazg, a tobie się przyda. 
W końcu mogła zapłacić okup za konia! Yes! Tego dnia Sara miała jeszcze paru klientów, którzy brali 
po parę pierników. Nie były to wielkie sumy, ale jak dla dziewczynki, liczył się każdy grosz...

W nocy Sarę obudził gwałtowny huk. Zobaczyła Henryka w oddali, ale była zbyt zaspana 
i zmęczona, żeby ruszyć za przyjacielem. Sen zmorzył ją tak samo szybko, jak poprzednim razem. 
Obudziła się wyspana, z nadzieją, że Henryk pójdzie z nią zapłacić okup za konia, lecz nigdzie go nie 
było. Do pobliskiego drzewa przyczepiono kartkę z treścią:

,,Mamy twoją sowę i tego bezdomnego. Jeżeli zamierzasz ich odzyskać, lepiej zapłać nam 200000 
funtów. Inaczej już nigdy nie zobaczysz tej dwójki! Pieniądze zostaw pod tym drzewem jutro o 00:00.” 
Podpisano: PORYWACZ

Sara zadrżała. Tyle pieniędzy!? Choćby się cała okolica zebrała, nie dałoby rady. To, co przed chwilą 
przeczytała, zmroziło jej krew w żyłach... 

Tamtego dnia nie upiekła ani jednego piernika. Płakała i płakała siedząc pod mostem. To był 
koniec... Koniec jej przyjaźni z Henrym. A swojego konia? Już go nie zobaczy. Po głowie plątały się jej 
okropne myśli. Była otumaniona, a znikąd pomocy! Nagle usłyszała szczekanie psa. Było jej to 
obojętne - tak jak cała reszta. Hałas rósł, rósł i rósł, aż wreszcie coś pociągnęło Sarę za nogę.
- Au! Przestań!- wrzasnęła. - To boli! 
Jej oczom ukazał się pies. Pies, którego przecież znała – to Sadan! Podał jej przyniesioną w pysku 
kopertę. Jej zawartość zszokowała Sarę bardziej, niż ta o Henryku. W kopercie, było... było... było 
ćwierć miliona! 
- Dobry pies! - pochwaliła czworonoga. - Jak ty... 
- Mam sposoby, Saro - przemówił. - Dla ciebie wszystko! 
- To Ty umiesz mówić!? - dziewczyna otworzyła oczy tak szeroko, jak nigdy wcześniej.
- Się wie! - odpowiedział. - Tak, jak mówiłem, mam sposoby...
Popatrzyła na szczęśliwego psiaka, który merdał ogonem jak oszalały. 
- Mam jeszcze jedną niespodziankę! - zagadał piesoł. - Spójrz w moje oczy...
Sara spełniła prośbę psa. W jego oczach ujrzała swojego przyjaciela! Widziała Henryka!
Był jeszcze żywy, ale wyglądał na bardzo chudego. Ci porywacze chcieli go zagłodzić! Oczy jej 



wypełniły się gniewem, a pięści się zacisnęły. 
- A możesz mi pokazać Huntera? - spytała z żalem i przejęciem Sara.
- Bardzo proszę.
Gdy spojrzała znów w jego oczy ujrzała swojego konia, nadal przemienionego w sowę.
- Muszę iść - powiedział smutno. - Ale niedługo znów się zobaczymy! - krzyknął. 
- Dziękuję ci - powiedziała do odchodzącego psa. - Bardzo...

Ta noc była dla niej wielkim szokiem. Ze zmęczenia przespałaby chyba cały dzień, gdyby nie 
małżeństwo, które przyszło po pierniczki. Gdy złożyli zamówienie, odeszli, a Sara zabrała się 
za robienie cynamonowych słodkości. Tego dnia była bardzo zestresowana, tej nocy miała zapłacić 
okup.

Gdy na Big Benie wybiła północ, porywacze pojawili się. Mieli Henryka i sowę, a Sara miała 
pieniądze. Wymienili się i każdy był zadowolony. W końcu odzyskała swoich przyjaciół i mogli cieszyć 
się swoją obecnością. Porywacze odjechali.
- Mam dobrą wiadomość, Saro - zagadnął Henry – Spójrz! - pokazał jej piękne złote jabłko.
- Co to ma być? - spytała niedowierzająco.
- Nie domyślasz się? - Henry popadł w wewnętrzny śmiech - przecież to lekarstwo! 
- Henryku, jesteś niesamowity! - przytuliła przyjaciela. - Podaj mu to jabłko. 
Hunter zjadł jabłko i przemienił się z powrotem w pięknego konia! Sara wskoczyła na wierzchowca 
i przytuliła się do niego. 
- Jutro pojedziemy na wycieczkę, koniku - obiecała z radością w głosie dziewczyna. - Obiecuję! 
Koń ułożył się na swoim ulubionym niebieskim kocyku, a dziewczynka koło niego. Noc minęła im 
spokojnie, auta nie jeździły po ulicach, a przechodnie siedzieli w domach. 

Poranek był ciepły i słoneczny, co jeszcze bardziej umilało konną przejażdżkę. Sara jechała 
na swoim pięknym rumaku, a wiatr wiał w jej włosach. Niedaleko w lesie usłyszała innego konia, który 
jechał w ich stronę. Jak się okazało, należał on do jakiegoś chłopaka. 
- Hej! - zagadała, gdy chłopak zwolnił – widzę, że nie tylko ja kocham konie.
- Witaj, jestem Mat - chłopak przedstawił się i wyciągnął rękę. - I tak kocham konie. 
Sara się zarumieniła, ale nie było tego widać na jej ciemnej karnacji.
 - Na szczęście - pomyślała. 
Chwyciła jego dłoń i także się przedstawiła.
- Jestem Sara – odpowiedziała. - Jaki twój koń jest piękny! Czy to Arab? 
- Tak, to koń czystej krwi arabskiej! - Mat uśmiechnął się. – Widać, znasz się na koniach. 
- Konie, moim życiem - zaśmiała się. - Lubisz może pierniczki? 
- Czy je lubię? - zawahał się. - Ja je kocham! 
- To świetnie! - Sara się ucieszyła. - Potem może pojedziemy do mnie, co Ty na to? 
- Nie mogę się doczekać – odpowiedział. - Przejedziemy się razem? 
Dziewczyna pokiwała potakująco głową i oboje wsiedli z powrotem na swoje konie. Jechali w stronę 
mostu Sary. 
- No przecież! - pomyślała. - Zupełnie zapomniałam, że mieszkam pod mostem... Gdy tylko go 
ujrzałam, to wszystko w około przestało się liczyć. 
Posmutniała. Wiedziała, że jej sytuacja na pewno zniszczy ich relacje, lecz nie wiedziała, że kompletnie
się myli! 
- To tu Mat... - zawstydziła się potwornie. - Ja, ja ci wszystko wytłumaczę! 



- Nie trzeba Saro - patrzył na most z niedowierzaniem. -  Mieszkasz tu, sprzedajesz pierniki 
cynamonowe i twój koń jeszcze wczoraj był sową. 
- Skąd to wiesz!? - Sara zamarła.
- Przecież każdy to wie!
- Że co!? - dziewczyna nadal nie wiedziała o co chodzi. - Jak to ,,każdy"!?
- Co? To ty nic nie wiesz? - teraz Mat był zakłopotany. - Jesteś gwiazdą Londynu!
- Ja, gwiazdą?! - pomyślała. – Aha - powiedziała cicho. - To chcesz spróbować tych pierników - 
zawahała się. - Czy nie? 
- Oczywiście, że chcę! - Mat się ucieszył.

Zjedli pierniki, a konie chwilę odpoczęły. Czas im szybciej mijał razem; oboje to zauważyli. 
Każdego dnia jeździli razem konno i jedli pierniczki Sary. Jak się okazało, Mat też umiał gotować. Jego 
popisowym deserem były rogale. Pewnego dnia jechali konno, zwykła codzienność, lecz Mat tego dnia
powiedział coś, co odmieniło życie Sary. 
- Saro - zaczął niepewnie. - Czy zechcesz być moją dziewczyną?
Sara zatrzymała się z poślizgiem. Bez namysłu odpowiedziała: ,,Tak".
- Och, Mat... - zaczęła. – Oczywiście, że chcę! 



Nieuczciwa wymiana  (klasa 7a)
Pomysł:  Zuzanna Jakiel, Konrad Korta, Natalia Winkel, tekst: Konrad Korta, Natalia Winkel

Pewnego poranka Sara otworzyła oczy i szybko zorientowała się, że jej niesforny koń Hunter 
po raz kolejny postanowił przejść się na samotną wyprawę. Nie zdziwiła się zbytnio, często tak robił.
Kiedy  długo  nie  wracał,  dziewczyna  zdecydowała  się  go  poszukać.  Sara  szukała  swojego  konia
wszędzie, gdzie tylko się dało. Była zdruzgotana. Lecz po jakimś czasie przyszła jej do głowy pewna
myśl.  Przypomniała  sobie  miejsce,  gdzie  czasem  chodziła  z  Hunterem  i  Sadanem,  gdy  ten  ich
odwiedzał. Była to polana, na której pewien pasterz wypasał swoje owce. Znalazła go tam, lecz jak
zauważyła dziewczynka, koń został przywłaszczony przez pasterza, do tego jeszcze został wykorzystany
do pomocy przy oraniu pola.  Pasterz nie chciał  oddać konia, ponieważ był bardzo przydatny i  nie
musiał  wówczas  tyle  pracować.  Zaproponował  pewną wymianę,  dzięki  której  będzie mógł  dobrze
zarobić. Pomyślał, że jeśli ma już zaorane pole, to może oddać konia za psa (pies będzie mu potrzebny,
żeby szybciej i sprawniej zaganiać owce do zagrody czy stajni). Zaproponował więc dziewczynce taki
układ: 
 – Dziewczynko, mogę oddać Ci konia pod jednym warunkiem.
 – Jaki to warunek?
 – Jeśli oddasz mi swojego psa, oddam Ci konia.  Stoi?
Bohaterka nie zgodziłaby się w tym momencie, gdyby nie pewien pomysł:
– Mam dla pana inną propozycję.
– Tak?
– Mogę panu przynosić codziennie przez tydzień 30 pierników. Zgadza się pan?
– Interesująca propozycja, młoda damo.
– To jak będzie, zgadza się pan?
Pasterz myślał  chwilę i  wywnioskował,  że Sara chce go oszukać i  nie zgodził  się na tę propozycję.
Zaproponował więc jeszcze inne wyjście:
– Saro, może widzę inne wyjście z tej sytuacji.
– Tak? A jakie?
 – Mogę Ci oddać konia, jak ty mi oddasz swojego psa i będziesz mi przynosiła wspomniane wcześniej
30 pierników codziennie przez okrągły tydzień.
Sara  nie  wiedziała,  co ma zrobić.  Miałaby  bardzo dużo pracy.  Jak  tak  dłużej  nad  tym pomyślała,
stwierdziła, że się zgodzi.
 – Dobrze, zgadzam się.
 – Świetnie! To w takim razie do zobaczenia jutro.
Mężczyzna jednak nie wiedział, że Sara właśnie obmyśliła nowy plan. Następnego dnia wstała i zdała
sobie  sprawę,  że  musi  jeszcze  zrobić  30 pierników dla  pasterza.  Przedstawiła  swój  plan swojemu
przyjacielowi Henrykowi, który mieszkał z nią po mostem. Ich plan wyglądał tak: Henryk musiał tak
długo zagadywać faceta od owiec, aż Sara zabierze psa. Dziewczynka jednak musiała najpierw dać mu
ustalone 30 pierników, po czym odejść tak daleko,  żeby pasterz jej  nie widział.  Nie było to łatwe
zadanie dla 12 - letniej Sary, ale zakończyło się sukcesem. Gdy pasterz zauważył, że nie ma psa od razu
wiedział,  że  to  ona  go  zabrała.  Mężczyzna  poszedł  do  miejsca,  gdzie  mieszkała  Sara.  Kiedy  ona
zorientowała się, że plan nie do końca się udał, automatycznie jej oczy stały się szkliste. Zdała sobie
sprawę z tego, że po raz kolejny może stracić jednego ze swoich przyjaciół. Pasterz od razu, kiedy tylko



zobaczył  dziewczynę,  zaczął  się  unosić  i  wpadać  w  agresję.  Krzyczał,  że  ten  pies  mu się  należy  
i że u Sary tylko się marnuje. Myślał, że dziewczyna również będzie zdenerwowana, ale tak nie było.
Ona tylko siedziała w kącie z głową opuszczoną. Łzy same zaczęły napływać jej do oczy, a już po chwili
spływać po policzkach. Szlochając, powiedziała do pasterza:
- Masz rację. Przepraszam.
Pasterz nie wiedział, co ma odpowiedzieć. Zdecydował się na milczenie. Po chwili ciszy, odezwał się
Henryk.
-  Naprawdę chcesz  zaprać jej  tego psa?!  Nie widzisz,  że dla  niej  to  nie tylko zwierzę,  ale  przede
wszystkim przyjaciel?!
-  Ja...  nie wiedziałem - odpowiedział  pasterz,  teraz już o wiele spokojniejszym, a wręcz pokornym
głosem.
- Umówmy się tak. Możesz pożyczać psa wtedy, kiedy będziesz go potrzebował,  ale bez zgody tej
małej nie waż się go dotknąć. Jasne? - na twarzy dziewczyny można było dostrzec pojawiający się
uśmiech.
- Tak, ok, jasne. Już pójdę.
Po  odejściu  pasterza,  Sara  jeszcze  chwilę  siedziała  w  kącie,  nic  nie  mówiąc.  Po  chwili  jednak
zdecydowała się odezwać. Wstała i dosiadła się do współlokatora siedzącego przy stoliku.
- Hej. Bardzo ci dziękuję - powiedziała nieśmiało.
- Nie ma za co - odpowiedział chłodno. 
- Mogę cię o coś zapytać?
- Tak, oczywiście.
- Dlaczego tak bardzo mnie broniłeś?
- Bo wiem, jak to jest mieć przyjaciela.  Zdaję sobie też sprawę z tego, jak bardzo boli  strata. Nie
chciałem, żebyś musiała to przechodzić w takim wieku. 
- Też miałeś kiedyś psa, albo jakieś inne zwierzę? - zapytała.
- Tak, miałem psa.
- I co z nim?! - wyrwała się dziewczyna. 
- Niestety on... już go nie ma.
- Z chęcią posłucham o twojej przeszłości. Mów śmiało.
-  No dobrze. Zanim tutaj  wylądowałem, miałem rodzinę. Przynajmniej tak mi się wydawało. Moja
narzeczona niestety wybrała karierę. Ja za to chciałem po prostu w końcu mieć  pełną rodzinę, ale ona
tego nie  rozumiała.  Pewnego dnia  pokłóciliśmy się  tak,  że  rzuciła  we  mnie  obrączką  i  kazała  się
wynosić. Byłem wtedy bezrobotny, a ona bez skrupułów wyrzuciła mnie z domu. Jedyna praca, którą
wtedy znalazłem z moim wykształceniem, to praca w fabryce parówek. Brzmi zabawnie, prawda?  
Z oszczędności wynająłem jakieś małe mieszkanie i jakoś leciały kolejne miesiące.
- To w jaki sposób się znalazłeś tutaj?
-  Do fabryki,  w której  pracowałem, często przychodził  kundelek.  Od czasu do czasu rzucałem mu
trochę resztek, a kiedy nie miałem się komu wygadać, to przynajmniej on mnie wysłuchał. Pewnego
dnia stwierdziłem, że chcę znowu wyruszyć w podróż. Spakowałem walizkę i postawiłem wszystko  
na jedną kartę. Szedłem przed siebie, nie miałem określonego celu. Nagle usłyszałem sapanie psa. Był
to ten sam kundelek, który przychodził pod fabrykę. Myślałem, że pójdzie chwilę za mną, a potem 
po prostu mnie zostawi. Jednak tak się nie działo. Od tamtego czasu podróżowaliśmy razem. Niestety
pewnego dnia stało się coś strasznego. Mój pupil zauważył dzieci bawiące się piłką na drugiej stronie
ulicy, chciał do nich pobiec. Niestety nie zauważył jadącego auta. Nie był młodym psiakiem i nie miał



za dużych szans na przeżycie. 
- Aha. To przykre - dziewczyna nie wiedziała, co powiedzieć.
- Tak, masz rację, to przykre, ale niestety nie jesteśmy w stanie zmienić losu.
- Czemu nie wyruszyłeś w dalszą drogę?
- Bez niego to nie byłoby to samo. 
Sara wstała od stołu. Henryk spuścił głowę i milczał. Sara powiedziała mu dobranoc i położyła się. Cały
czas miała w głowie słowa: “nie jesteśmy w stanie zmienić losu”. Zastanawiała się nad tym, jaki jest jej
los i co przyniesie kolejny dzień.



A teraz do Meksyku (klasa 6c)
Pomysł i tekst: Aleksandra Jakubowska, Wiktoria Wolna

Dziś dostałam list. To znaczy, był to karton owinięty folią z czymś w środku. Nie jestem pewna
czy to list, ale tak mi się zdaje, ponieważ karton był lekki jak piórko. Osoba, która to napisała, ma
charakterystyczne  pismo.  Chyba jest  charakterystyczne,  ale  to  tylko  moje  zdanie.  Męczyłam się,  
by  zdjąć  folię  z  pudełka.  Kiedy  mi  się  udało,  mogłam  przeczytać  kartkę  przyklejoną  na  wierzchu
kartonu. Jednak pismo nie było charakterystyczne. Zdawało mi się tak przez folię, a na kartce było
napisane tak:

,,Cześć Saro, nie wiem ile ta paczka do Ciebie szła, ale mam nadzieję, że to, co jest w środku, jest
jeszcze ważne.”   Twoja kuzynka Elena

Po  przeczytaniu  kartki  byłam  jeszcze  bardziej  ciekawa,  co  jest  w  środku,  ale  bałam  się,  
że będzie już nieważne. Na dnie była koperta, a w kopercie bilet do Meksyku, który na szczęście był
ważny. Na początku byłam strasznie szczęśliwa, ale potem zastanowiłam się, co zrobię z Hunterem 
i Sadanem. Przecież nie wezmę konia do samolotu, psa może będę mogła. Muszę napisać do Eleny, 
by jej podziękować za bilet i zapytać czy mogę wziąć ze sobą mojego psa i konia. Mam nadzieje, że list
od Eleny przyjdzie w ciągu trzech tygodni, ponieważ wtedy mam lot. Dostałam odpowiedź od kuzynki
wciągu 5 dni. Myślałam, że będę czekać dłużej. W środku było napisane tak:

,, Jakie Ty masz szczęście, Saro! Nie było innego lotu, więc kupiłam to, co było. Możesz wziąć ze sobą
psa, ale niestety konia nie da rady - jest za duży.”  Elena

Szkoda, że nie mogę wziąć Huntera. Było mi smutno z tego powodu, bo przecież kiedy będę 
w  Meksyku,  skąd  mam  wiedzieć,  co  u  niego  słychać.  Dam  radę!  Zrobię  wszystko,  by  moje  dwa
zwierzaki poleciały ze mną. Myślałam tak długo nad pomysłem i w końcu wymyśliłam. Nie jest to może
bardzo mądre, ale ma szansę zadziałać. Hunter jest źrebakiem, ma prawie rok. Przebiorę go za psa 
i spróbuję powiedzieć, że mam dwa psy. 

Kiedy  byłam na  lotnisku  i  już  miałam  wchodzić  do  autobusu,  który  zawiezie  mnie  i  moje
zwierzaki do samolotu, Hunter, nie wiem dlaczego, zaczął hałasować. Rżał, chciał uciec z klatki. Wtedy
podeszła ochrona i go zabrali. Chciałam za nimi pobiec, ale musiałam iść z Sadanem do autobusu.
Weszłam do samolotu z psem i pomyślałam: „Teraz tylko 12 godzin i 5 minut lotu.”

Na  lotnisku  w  Meksyku  przywitała  mnie  moja  kuzynka  i  od  razu  zaprosiła  do  restauracji.
Niestety nic nie zjadłam, ponieważ wszystko było bardzo ostre. Elena zjadła bardzo dużo. Mówiła,  
że się już przyzwyczaiła. Potem zaprowadziła mnie i Sadana do swojego domu. Miała bardzo duży  
i ładny dom. Powiedziała, że mam iść po schodach do góry i po lewej jest mój pokój. Byłam szczęśliwa,
że mam u niej w domu własny pokój!

- Saro, idź spać, bo jutro czeka nas długi dzień - powiedziała.

Dlatego poszłam szybko spać. Tak jak powiedziała Elena.

Nie wiem, o której się obudziłam, ale Elena już była gotowa do wyjścia. 



Powiedziała, że nie mam się spieszyć, ale wiedziałam, że powinnam wcześniej wstać. Było mi trochę
głupio, ale ona się tylko uśmiechnęła. 

- Sadan może zostać w domu, na podwórzu, a my chodźmy do miasta.  

Tak zrobiłam. Zostawiłam Sadana na podwórku u Eleny.

Powiedziała, że u nich w restauracjach jest wszystko ostre, dlatego muszę się zacząć przyzwyczajać.  
Z niechęcią przytaknęłam.

- Skoro trzeba, to trzeba – powiedziałam.

Elena pokazała mi całą okolicę, a potem poszłyśmy do restauracji  na obiad.  Wszystko było
bardzo  ostre,  ale  nie  pokazywałam  tego  po  sobie.  Tym  razem  też  dużo  zjadłam,  ale  jednak
zdecydowanie wolę obiady u siebie. Gdy wróciłyśmy do Sadana, bawił się z innymi psami. Poszłyśmy
do  domu  odpocząć.  Gdy  pod  wieczór  Sadan  wreszcie  wrócił  po  zabawie,  dałyśmy  mu  jedzenie  
i  wszyscy  poszliśmy  spać.  Następnego  dnia  poszłam  poznawać  resztę  okolicy  i  jadłam  nachosy  
z pikantnym sosem. Po powrocie do domu Elena spytała, jak mi się podoba w Meksyku.

- Masz piękne okolice i dużo ostrych rzeczy. Jest tu cudownie – odpowiedziałam.

Będąc w Meksyku poznałam nową kulturę  i  ostre jedzenie.  Wysłałam oczywiście kartkę do Mata:
„Pozdrowienia z Mexico, miasta Azteków, prawdziwego megalopolis. Tęsknię. Sara.”



Misja ratunkowa c.d. (klasa 6d)
Sara wróciła cała i  zdrowa z meksykańskich wojaży. Huntera odebrała na lotnisku, a Sadan

wkrótce po przyjeździe znów gdzieś zniknął.  Wkrótce Mat wraz ze swoją rodziną zaproponowali,  
żeby Sara z Henrykiem zamieszkali u nich. Oboje się zgodzili, oczywiście. Henryk zamieszkał w małym
oddzielnym domku.
Dziewczyna wysłała list do Harry'ego o dobrych nowinach. Brzmiał on mniej więcej tak:

,,Hej Harry! Tu Sara.
Jak tam u Ciebie? Dobrze się dzieje w Liverpoolu?
Mam nadzieję, że tak! 
Chciałabym się podzielić z Tobą rosną wieścią. Niedawno poznałam świetnego chłopaka - Mata. 
Jesteśmy razem od jakiegoś czasu. Jest naprawdę świetnie! 
Hunter już wyzdrowiał, jest z powrotem sobą. 
Mam nadzieję, że dobrze się czujesz i jesteś zdrów. 
Twoja przyjaciółka, Sara."

List dotarł do Harry`ego tydzień później. Złość i zazdrość przewyższyły rozsądek chłopaka. 
Po jego głowie chodziły plany, jak pozbyć się tego Mata. W końcu wpadł na plan idealny! 
Zaproszę ich na herbatkę do mnie, z okazji ich nowej znajomości - mówił do siebie Harry. - Ale danie 
Mata będzie zatrute. Harry napisał list do Sary, w sprawie herbatki:

,, Droga Saro!
Jak miło, że do mnie napisałaś... Czy Ty i Mat chcielibyście przyjechać do Liverpoolu na herbatkę? 
Naprawdę nalegam! To by była świetna okazja, abym poznał Twojego Mata. 
Trzymaj się ciepło. Harry " 

Sara odpisała, że to bardzo miła propozycja, i że oboje z Matem chętnie go odwiedzą. Napisała też, 
że upieką razem pyszne słodkości. Gdy Harry otrzymał list, bardzo się ucieszył. Szansa wyeliminowania
Mata rosła jak na drożdżach. Umówili się na najbliższy piątek. 

Parę dni później odbyła się podróż Mata i Sary do Liverpoolu. Oboje jechali na koniach. Nie 
mogli się doczekać, aż zobaczą Harry`ego, a Mat go pozna. 
Wszystko zapowiadało się cudownie, aż do czasu... Przy granicy z Liverpoolem nie chcieli ich wpuścić. 
Musieli mocno się targować z wojskiem. Na szczęście Mat miał przy sobie dużo pieniędzy i przekupił 
straż. 
- Saro, może zanim dotrzemy do Twojego przyjaciela, opowiedz mi coś o nim - zaproponował Mat. 
- Jak wygląda, co lubi robić.
- To świetny pomysł!- dziewczyna ucieszyła się, że Mat interesuje się jej przyjacielem 
- Harry to naprawdę miły chłopak. Gdyby nie był miły i pomocny, na pewno nie byłby moim 
przyjacielem - ciągnęła dalej Sara. - Lubi konie, tak jak my. Poznałam go już jakiś czas temu i wiem, 
że można mu bezgraniczne zaufać!
- Wydaje się fajnym gościem - odpowiedział Mat. - Ale jestem ciekaw, czy zna się na koniach tak jak ty. 
- Oj, chyba nie - zaśmiała się Sara. 



Resztę podróży przejechali w milczeniu. Widoki były cudowne. Piękne domy, lasy i inne zabytki. 
- Zapomniałam, jakie to miejsce jak piękne! - wymamrotała. - Tak tajemnicze, a zarazem otwarte 
i urocze... 
- Co proszę? - spytał zamyślony Mat.
- A, nic - odpowiedziała krótko. - Tak do siebie mówię.

Chwilę później byli już na miejscu. Gospodarz stał przy drzwiach, wyczekując swoich gości.
- Saro, jesteście! - zawołał. - Już myślałem, że coś wam się stało. Przepuścili was na granicach? 
- Harry! - Sara zeskoczyła z konia i pobiegła się przywitać z przyjacielem.
Mat także zeskoczył ze swojego konia po czym podszedł także. - Miło mi cię poznać, Harry - szeroko 
uśmiechnął się. - Jak chyba wiesz, jestem Mat, chłopak Sary. 
- Ooo, tak, Mat. Sara mówiła mi o tobie - Harry odwzajemnił uśmiech, ale nieco sztucznie. 
- Podobno lubisz konie, prawda? - I to jak! - chłopak jeszcze bardziej się rozpromienił.
- Chłopaki, może wejdziemy do środka? - zaproponowała Sara. - Tu na dworze jest okropnie gorąco. 
- Świetny pomysł - przytaknęli.
- Proszę, wejdźcie - powiedział Harry i otworzył drzwi. - Podwieczorek już czeka! 
- Jeszcze tylko chwila i Mat spróbuje mojego zatrutego dania! - Harry z podekscytowania zaczął się 
złowrogo śmiać. Mat i Sara popatrzyli na niego ze zdziwieniem.
- Oj, przepraszam! - próbował się tłumaczyć. - Coś mi stanęło w gardle. 
- Nic ci na pewno nie jest? - dziewczyna zmartwiła się.
- Wszystko w porządku, Saro - odpowiedział Harry. 
Gdy weszli do pokoju, Harry wskazał im miejsca, gdzie mają usiąść. Nie chciał przecież zatruć Sary! 
- Czy możecie chwilę poczekać? Muszę iść do toalety, ale zaraz wracam. Harry, gdzie jest łazienka? 
- Na drugim piętrze po prawej. 
Gdy otworzyła drzwi, zobaczyła tam psa! 
- Co ty tu robisz? - spytała cicho. - To dom Harry`ego! 
- Mówiłem, że niedługo się spotkamy, ale nie sądziłem, że w takich okolicznościach i w takiej sytuacji - 
odpowiedział pies schodząc z umywalki. - Matowi grozi niebezpieczeństwo! - warknął przez zęby. - I to
że strony Harry`ego. 
- O czym ty mówisz!? - Sara poczuła zawroty głowy - Jak to? 
- Harry z zazdrości chce otruć Mata - wyjaśnił szybko. - Trzeba się pospieszyć, albo będzie po nim! 
- Dobrze, masz plan? - ze stresu zaczęła obgryzać paznokcie. - Co zamierzasz zrobić? 
- Powinnaś zapytać raczej, co Ty powinnaś zrobić - odpowiedział tajemniczo pies. - Ja tu jestem po to, 
aby cię ostrzec, a co ty z tym zrobisz, to już nie moja kwesta. 
Pies wyskoczył przez okno i Sara została sama w łazience. Co ma teraz zrobić? Musiała wymyślić jak 
najszybciej jakiś plan! 
- Hej, Mat! - zawołała Sara. - Chodź tu na chwilę. 
- Tak? 
- Czy zamienimy się miejscami? - spytała błagalnie. 
- Jeżeli tak ci na tym zależy - chłopak wzruszył ramionami. - Mnie to obojętne. 
Wrócili do stołu, lecz tym razem usiedli odwrotnie niż przed chwilą. Zaczęli jeść, ale Sara nawet nie 
tknęła podwieczorku. Wyciągnęła swoje pierniki i poczęstowała chłopaków. 
- Nie będziesz jeść, Saro? - Harry się zdziwił. 
- Nie, dziękuję - skrzywiła się. - Jakoś dziwnie się poczułam.... Dziewczyna udawała, że mdleje. 
- Saro!- zawołał Harry. - Czy tu umierasz? 



- N- nie wiem... - nadal odgrywała swoją rolę. - Harry, czy coś było w tym daniu? 
Harry skrzywił się i zaczęły lecieć mu łzy z oczu. 
- To on miał umrzeć! - wskazał na jasnowłosego Mata. - Nie ty, Saro! 
- Harry, ale dlaczego? - spytała osłabiona. 
-  Bo  byłem  zazdrosny  o  niego  -  odpowiedział  z  skruchą  w  głosie.  -  Ale  teraz  Ty  odchodzisz!  -
wybuchnął płaczem. 
- Harry - odpowiedziała żwawo . - Ja nie umieram. Wstała i otrzepała swoją różową sukienkę. 
- Jak to? - Harry się zdziwił. - Przecież zatrułem danie i, i... 
- Zostałam ostrzeżona - powiedziała gorzko. 
Oboje z Matem wyszli z domu jej byłego przyjaciela. 
- Saro - odezwał się Mat. - Uratowałaś mnie, dziękuję! 
- Zrobiłam to, co należy. 

Po powrocie do domu piekli jeszcze pierniki i rogale na sprzedaż. Sprzedawali je, aż zegar wybił
20:00.  Tego dnia zarobili  200 funtów. Na kolację zjedli  jajecznicę i  znowu poszli  spać, wykończeni
całym dniem. Rano postanowili utrzymać tradycję i przejechać się konno po pobliskim parku. Poszli  
do stajni Mata, ale nie zastali tam konia Sary. 
- Gdzie mój koń? 
- Nie wiem Saro, ale czuję, że to ci coś powie - wręczył przejętej dziewczynie list. 

,, To ja Harry. To ja ukradłem twojego konia i albo będziesz moją dziewczyną, albo ci go nie oddam! 
Na decyzję masz czas do poniedziałku, odeślij ten list z twoim podpisem, jeżeli się zgadzasz." 

- Co zamierzasz zrobić? - spytał rozzłoszczony Mat. - Nie możesz przecież mnie zostawić! 
- Nawet tak nie mów! - wtrąciła Sara. - Mnie też się to nie podoba, ale coś wymyślę. Oboje zaczęli
chodzić nerwowo po stajni. 
- Mam plan! - krzyknęła Sara. - Powiem mu, co myślę, a potem odbiorę mu mojego konia. 
- Naprawdę myślisz, że ot tak ci go odda? 
- Tak, chyba że masz lepszy plan? 
- No nie... - przyznał Mat. - Niedawno wróciliśmy z Liverpoolu, zamierzasz tam znów jechać? 
- Oczywiście! To mój koń i nikt nie ma prawa mi go odbierać. Ruszamy zaraz. 
Mat tylko potrząsnął z niedowierzaniem głową, ale zaczął pakować prowiant na drogę. 
- Ruszamy - powiedział Henryk - zaraz się ściemni, a nie mam ochoty jechać w nocy. 
- Racja, Henryku - przytaknęła Sara.

Była już prawie północ, gdy dotarli do celu. Stanęli przed drzwiami domu porywacza i zapukali
trzy razy. Harry wyszedł w zielonym szlafroku, niemiło zdziwiony kim są nagli goście. 
- Harry - odezwała się sucho Sara. - Kradzież mojego konia i żądanie okupu nie były zbyt szlachetne.
Jeżeli darzyłeś mnie aż taką sympatą, mogłeś mi to powiedzieć, zanim chciałeś otruć Mata! – 
w oczach dziewczyny rozpalała się furia. 
- Masz nam w tej chwili oddać konia Sary! - powiedział poważnie Mat. 
- Ja... 
-  Nie Harry,  nie Ty!  Nie masz prawa zabierać głosu,  przyprowadź zaraz  mi  tu mojego konia,  albo
pożałujesz. 
Harry westchnął i przyprowadził Huntera. 



- Przepraszam, Saro - zaczął ponuro. - I ciebie też przepraszam, Mat. Zachowałem się jak ostatni kretyn
i to nie raz. Bardzo się wstydzę tego, co zrobiłem. Zrozumiem, jeżeli weźmiesz swojego konia i nigdy 
się do mnie nie odezwiesz... Wiedz, że zrobiłem to z miłości, ale czasem miłość jest jak choroba - 
chcesz zrobić wszystko, by wyzdrowieć - ogłosił, a potem oddalił się. 
- Harry! - Sara zawołała chłopaka. - Ja... Ja przyjmuję twoje przeprosiny. Cieszę się że zrozumiałeś, 
że źle zrobiłeś. Jeżeli chcesz możemy się przyjaźnić, jeżeli obiecasz, że nigdy więcej tak nie zrobisz. 
- Obiecuję! - Harry rozweselał. - Dziękuję, że mi przebaczyłaś... A ty Mat? - spojrzał na blondyna. - 
Wybaczysz mi? 
- Tak, wybaczę Harry. 
- Dziękuję Wam bardzo, do zobaczenia! 
Wszyscy się pożegnali, a Sara, Mat i Henryk, który ich wiózł, wrócili do domu. 

Kilka dni później Sara poznała daleką kuzynkę Mata, którą postanowiła zapoznać z Harrym. 
Nazywała się Amelia i była księżniczką. Miała długie włosy, zielone oczy i ciemną karnację.
Była bardzo miła, konie lubiła, ale wolała koty i króliki. 
- Amelio, chcesz może odwiedzić naszego przyjaciela Harry`ego? - spytał Mat.
- Jest naprawdę świetny! - wtrąciła Sara. - Lubi konie, jest miły i w ogóle.
- Z wielką przyjemnością - księżniczka się zaśmiała. - Szafr, chodź tu!
Zawołała swojego skrzydlatego kota, który imię zawdzięczał kolorowi sierści. 
Pupil zamruczał i wylądował na kolanach Amelii. Ocierał dużą głową o jej rękę, a potem podleciał 
do Sary i Mata.
- Szafr! - krzyknęła rozśmieszona Sara, ponieważ kot wszedł jej na głowę. - Złaź futrzaku!
- Em... To kiedy ruszamy? - zapytał Mat.
- Ruszamy, gdzie? - spytała Amelia, trochę jakby nieobecna.
- No, do Harry`ego – wytłumaczył. - Mówiliśmy o tym przed chwilą.
Ona jedynie kiwnęła głową, po czym dodała:
- Możemy ruszać o zachodzie słońca! - postanowiła uśmiechnięta dama.

Mat i Sara uszczęśliwili się na myśl o spotkaniu ze starym przyjacielem.
- Poproszę Henryka, zawiezie nas - zaproponowała.
W trójkę wyszli na dwór, gdzie stał Henryk.
- Witaj Henryku!- przywitał się Mat i Amelia.
- Cześć dzieciaki! - odpowiedział. - Dokąd to was wiatr zawiewa tym razem?
- Właśnie chciałam zapytać - zaczęła Sara - czy podwiózłbyś nas do Harry`ego?
- Tego gościa z Liverpoolu? - zapytał skrzywiony Henry. - Znów mam tak daleko jechać?
- Tak, właśnie o niego chodzi. Czyli co? Podwieziesz nas? 
- Niech no ci będzie - powiedział ponuro i zasiadł na koźle. 
Amelia poszła na tył karocy, a pozostała dwójka wsiadła na konie. 
Do celu dotarli o wschodzie słońca. Harry wychodził właśnie nakarmić własnego, nowego konia.
- Sara, Mat! - krzyknął zaskoczony. - Jak dobrze was widzieć! Co tu robicie? - spojrzał na wychodzącą 
z karocy ciemnowłosą. 
- Witaj, ty musisz być Harry - przywitała się niepewnie. - Miło mi cię poznać.
Chłopak jeszcze chwilę patrzył na szczupłą brunetkę, po czym otrząsnął się i przywitał się.
- Tak, ja jestem Harry. A jak ty się zwiesz?



- Ja jestem księżna Amelia - przedstawiła się z dumą. - Pochodzę z wschodu Londynu z niewielkiego 
zamku.
- Wejdźcie - Harry kompletnie zapomniał, że wyszedł, aby nakarmić swojego konia.
Podwieczorek zjedli w tej samej sali, w której Harry.... Sara próbowała odgonić niesforne wspomnienia
z głowy, lecz mimo wysiłku, nie dała rady.

Amelia posmakowała przystawki, dania głównego i tortu. Była zachwycona umiejętnościami 
kucharskimi nowo poznanego chłopaka. 
- Może zostaniesz na noc, Amelio? - zaproponował Harry. - Do twojego domu długa droga, a Mat i Sara
dadzą radę sobie sami.
Oboje spojrzeli na siebie zdezorientowani. Czy Harry knuł coś związanego z Amelią?
Nastała niezręczna cisza.
- To bardzo miła propozycja – zaczęła. - I chętnie z niej skorzystam.
Co?! Mat i Sara jeszcze szerzej otworzyli oczy. Sara miała już się sprzeciwić, ale Harry ją wyprzedził.
- Świetnie! - zawołał zachwycony. - Będziesz spać w pokoju gościnnym. 
- Dziękuję, Harry – zaczęła. - To bardzo miłe z twojej strony.
Zbliżał się już wieczór. Sara i Mat byli nadal niezadowoleni z decyzji Amelii. 
- My będziemy już wyruszali w drogę powrotną - powiedział Mat. - Było miło, ale musimy dotrzeć 
do Londynu przed północą. 
- Och, szkoda, że nie zostajecie - westchnęła Amelia.
- A kto powiedział, że nie? - wtrącił się Harry. - Zostańcie, nalegam!
- Dziękujemy, ale nie - stanowczo odmówił Mat. - Musimy ruszać.
- Ma rację - poparła Mata Sara. - Do zobaczenia!

Henryk, który prowadził powóz, widząc ich obrażone miny, nie spytał nawet o brak Amelii. 
Podróż trwała dłużej, niż myśleli. Po drodze, napotkali niejeden problem. Najpierw wypadek 
w Liverpoolu, potem zepsuty most na granicy Londynu, a gdy dotarli, okazało się, że nie ma prądu 
w całej okolicy. 
- To się nam trafło - narzekał ciągle rozzłoszczony Mat.
Poszli spać z nadzieją na lepsze jutro...



Ogień w stadninie (klasa 7c)
Pomysł, tekst i ilustracja: Arkadiusz Menesiak

Dziesięć lat później...
Marzeniem Sary było mieć stadninę koni, w której mogłaby pracować. Dzięki Matowi i jego

rodzinie to marzenie mogło się spełnić. Pomagał jej w tym jej przyjaciel Henryk, z którym znała się już
kilka długich lat. Ciągle mieszkali razem u Mata, który zabrał ich do siebie, gdy byli bezdomni. Całą
trójką realizowali się w swoich marzeniach. Sara była instruktorką jazdy konnej i prowadziła cukiernię.
Zajmowała się  też  domem, co wychodziło  jej  znakomicie.  Była bardzo obowiązkowa i  pracowita.  
Ze wszystkich swoich zadań wywiązywała się na czas i bez narzekania. 

W stajni pomagał jej Henryk, który został koniuszym. On także oswajał konie, które nie były
jeszcze ujeżdżone. 

Mat większość swojego czasu poświęcał na naukę przetrwania w trudnych warunkach. Jego
zainteresowanie i pasja to survival, w którym zdobył stopień druha. Bardzo sumiennie przekazywał
swoją wiedzę ludziom, którzy nigdy wcześniej nie mieli pojęcia o życiu w takich warunkach. 

Całą trójką pomagali  też ludziom bezdomnym, dawali  im ciepłe posiłki,  ubrania,  a gdy byli
chorzy,  starali  się,  żeby zbadał  ich lekarz.  Chociaż nie byli  bogaci,  to pomaganie innym traktowali
bardzo serio. W razie potrzeby kupowali leki, pilnowali, aby bezdomni mieli ciepłe ubrania i doglądali
ich w chorobie.

Pewnej  nocy,  gdy  nic  nie  zapowiadało  nieszczęścia,  w  stajni  wybuchł  pożar.  Na  pomoc  
w gaszeniu ognia przyjechała straż pożarna. Konie rozbiegły się w różne kierunki. Po ugaszeniu pożaru
cała trójka z wielkim smutkiem  oglądała zgliszcza stajni, by zobaczyć czy może coś ocalało i przyda się
przy odbudowie. Gdy tak chodzili, nagle ich oczom ukazało się coś w kształcie skrzyni, czego wcześniej
żadne z nich nie widziało. Stali tak i przyglądali się, nie wiedząc, co znajduje się w środku tajemniczego
pudła...




