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Lub pyoy? Lub biti? Lub si  kożer pąki? 
Jeżel ciż je dodź je n TA, to  sążka t  Cibe!

 Teraz wypadałoby się przedstawić: Ja nazywam się Ania, mam niebieskie 

włosy i kocham pandy! Do naszej czwórki mistrzyń ping-ponga należą jeszcze: 

�oletowo-włosa Julka, wielbicielka �amingów. Helena o turkusowych włosach, 

pogromczyni gadów z zamiłowaniem do sztuk walki. Jest jeszcze Alina, która zbiera 

wszystko o koalach i ma także �oletowe włosy.  Są jeszcze bracia Aliny i Heleny – 

Mikołaj i Jeremi, dwóch rozrabiaków, którzy uwielbiają konstruować różnego 

rodzaju bronie i uczą się wszsytkich sztuk walki. To co nam się pewnego razu 

przydarzyło jest tak niesamowite, że sami do dziś nie do końca możemy w to 

uwierzyć. 

WSTĘP

Miłego czytania

Ania
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 Miki i Jeremi wpadli do pomieszczenia krzycząc, wrzeszcząc i wywijając 

swoimi nowymi drewnianymi broniami. Akurat w momencie, gdy weszli, z książki 

z antykwariatu, którą Helena odkładała na półkę, wypadła jakaś stara mapa. Chłopcy 

od razu ją spostrzegli, porwali z podłogi, a następnie uciekli. Nie przejęłyśmy się tym, 

ponieważ ileż to razy dziennie widuje się stare mapy wypadające ze starych książek. 

No dobra, tak na serio to nigdy nie widziałyśmy.
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 Siedziałyśmy w naszej pwaj lie  i  STRASZNIE się nudziłyśmy, 

ponieważ przeczytałyśmy już wszystkie książki, a nasza PWA sa  
pi-po  była w remoncie. Kiedy Helena przegrała, zdenerwowała się, odbiła 

piłeczkę w stronę ściany, a ta zrobiła w niej dziurę na wylot. Tak więc, jak już 

mówiłam, siedziałyśmy i nudziłyśmy się, g we...

ROZDZIAŁ I

Alina
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 Ten pomysł zabrania dziewczynom starej mapy był niesamowity! Zaraz po 

„kradzieży” uciekliśmy z Jeremim do naszego domku na drzewie. Od razu zabraliśmy 

się do odczytywania planu. Był bardzo zawiły i nie do końca czytelny, ponieważ 

prawdopodobnie zalała go woda jeszcze w średniowieczu. Szybko poszło nam 

odczytanie pierwszego punktu na mapie. Wynikało z niego, że musimy dojść do 

ciemnego lasu. Ruszyliśmy w drogę, a gdy doszliśmy do puszczy odszyfrowaliśmy 

drugi punkt mapy. Chodziło w nim o to, żeby odnaleźć ciemną jaskinię. 

 

 Pod dojściu na miejsce odkryliśmy, że zgubiliśmy mapę! Stwierdziliśmy, że 

skoro doszliśmy tak daleko, to wejdziemy do groty. 

ROZDZIAŁ I I

Mikołaj

A ni t! Zguśm apę!
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 Okazało się, że w jaskini był smok! Na początku byliśmy przerażeni. Ale potem 

stwierdziliśmy z Mikołajem, że to całkiem niezła przygoda. Kiedy przyzwyczailiśmy 

się do ciemności Mikołaj zapytał smoka:

- Czy masz zamiar nas zjeść?

- No raczej, że tak! - odpowiedział smok. 

- Ale… tak od razu? - zapytałem.

- Nie! Najpierw muszę was podtuczyć! – powiedział potwór. – W tej oto złotej klatce 

powieszonej nad ogniskiem, bo kocham wędzonki!

- Czyli będziemy jak Jaś i Małgosia? - wykrzykneliśmy przerażeni.

- Można tak powiedzieć! - uśmiechnął się smok.

- Cóż, życie jest ciężkie… - westchnąłem.

- Fajnie by było, gdyby ktoś nas uratował – mruknął Mikołaj.

 

ROZDZIAŁ I I I

Jeremi
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 W końcu zrezygnowane poszłyśmy na spacer do lasu. W pewnym momencie 

zobaczyłam w zaroślach skrawek papieru i podniosłam go. TO bła m!  Chyba 

to była ta, którą porwali nam chłopcy. Zauważyłam, żę w niektórych miejscach była 

lekko przybrudzona. Nagle mnie olśniło! Chłopaki chcieli rozwiązać zagadkę, ale 

zapodziali gdzieś mapę i sami się zgubili!

- Dziewczyny! - krzyknęłam do przyjaciółek. - Musimy znaleźć chłopców!

- W takim razie najpierw musimy rozszyfrować tą mapę! - powiedziała Julka

- Helena, pokaż plan! – odparła Alina.

- Masz – podałam koleżance mapę.

- Trochę zawiła ta mapa – stwierdziła Alina.

- Patrz! Coś tu odkryłam! - wykrzyknęła Julka.

- Faktycznie! - odkrzyknęłam. - To jest droga do jakiejś dziupli! Tu jest napisane UFO!

- To chodźmy tą drogą, którą wskazuje mapa. - powiedziała Alina.

- No to w drogę! - zawołała Ania.

 Zaczęłyśmy się trochę niepokoić, bo chłopcy nigdy tak długo nie znikali. 

Nawet jak robili petardy z zapałek, lepiej nie pytajcie o konsekwencje… Szybko więc 

ubrałyśmy nasze super kombinezony i buto-rolki, a następnie wybiegłyśmy przed 

naszą prywatną bibliotekę i rozpoczęłyśmy poszukiwania. Zaczęłyśmy od ich domku 

na drzewie – nic. Przy remoncie sali do ping-ponga – nic. Przeszukałyśmy każdy kąt 

i wszędzie nic. 

 

ROZDZIAŁ IV

Helena
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 Zaczęłyśmy się trochę niepokoić, bo chłopcy nigdy tak długo nie znikali. 

Nawet jak robili petardy z zapałek, lepiej nie pytajcie o konsekwencje… Szybko więc 

ubrałyśmy nasze super kombinezony i buto-rolki, a następnie wybiegłyśmy przed 

naszą prywatną bibliotekę i rozpoczęłyśmy poszukiwania. Zaczęłyśmy od ich domku 

na drzewie – nic. Przy remoncie sali do ping-ponga – nic. Przeszukałyśmy każdy kąt 

i wszędzie nic. 

 



Wcoźci, zas!

 Szłyśmy długo, pewnie z godzinę. W tym czasie zdążyłyśmy zrobić dwa po-

stoje, na których zjadłyśmy wszystkie nasze kanapki i wypiłyśmy ponad połowę 

butelki wody. Zawsze możemy liczyć na catering w wykonaniu niezawodnej Ani! 

 Gdy dotarłyśmy na miejsce, zobaczyłyśmy drzewo, w którym były dwie dziu-

ple. Przy oby dwóch otworach były tabliczki z napisem UFO.

- Jak my dosięgniemy do tych dziupli? - zastanawiała się głośno Ania.

- Patrzcie! Tam jest drabina! - krzyknęłam.

- Postawmy ją tu! - odparła Alina.

- A tak w ogóle, to po co my tu przyszłyśmy? - zapytała Helena.

- Yyyyy… Może sprawdźmy, dlaczego mapa nas tu przyprowadziła – zaproponowała 

Ania.

- Dobry pomysł! - odpowiedziałam jej.

 Po wnikliwej analizie mapy doszliśmy do tego, że u UFO jest pewna książka, 

dokładnie „Księga zaklęć”. Przystąpiłyśmy więc do naszego planu, który brzmiał: 

Wejść po drabinie do UFO, zabrać książkę, zejść i zwiać. Zatem zaczęłyśmy 

wprowadzać go w życie. 

ROZDZIAŁ V

Julka

 Pierwsza na drzewo zaczęła włazić Helena. Zaraz za nią ja, później Alina, a na 

końcu Julka. Gdy Hela doszła do dziupli UFO, zatrzymałyśmy się, a ona zapukała. 

Otworzyło nam różowookie UFO, które od razu zapytało chrapliwym głosem:

- Czego chcecie?

- Chcemy tylko wejść i pogadać – wypaliłam od razu.

ROZDZIAŁ VI

Ania
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Gdy znalazłyśmy się w środku zadziałał na nas ba gta.
Ufoludek zapytał:

- Jak macie na imię?

- Czy możemy podać przezwiska? Chcemy być dyskretne – wytłumaczyła Julka spod 

su�tu..

- No dobra – zdziwiło się UFO.

- A więc ja jestem Krokodylo-Godzilla – powiedziała Helena szybując nad szafką.

- Ja się nazywam Miś Koala – przedstawiła się Alina wykonując �kołka w powietrzu.

- Do mnie mów Flamingowa Panda – powiedziała Julka.

- A ja to Zebra W Kropki – powiedziała Ania.

- No dobrze, a co was do mnie sprowadza? – zapytał kosmita. - I mówcie mi Gollum.

- Do ciebie sprowadza nas magiczna Księga z zaklęciami – wytłumaczyła mu Alina.

- Chodzi wam o to stare, nudne, opasłe tomisko? - spytało znudzone UFO. - A weźcie 

je sobie, tylko mi tu miejsce zajmuje.

 Zaczęłyśmy oglądać książkę w locie, cóż za niesamowite uczucie. W pewnym 

momencie dotarłyśmy do rozdziału o starej mapie.

- To AZ ma! - wrzasnęła Helena. - A to co…?

Zobaczyłyśmy tajemniczy kij na ilustracji w książce, przy którym było napisane: 

Zaklęcie szukające: Ogi g tu ku  pa o s.
- Ych… Dziwne to zaklęcie… - powiedziałam zaskoczona.

- Znam kogoś, kto może wam pomóc. - powiedział UFO Gollum. - Podpowiedź: 

mieszka w drzewie.

„To pewnie dzięcioł albo wiewiórka, a może kornik?” pomyślałyśmy zdziwione.
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 UFO poprowadziło nas jednak do Driady Zo�i. Mieszkała w tym samym lesie, 

w którym była dziupla UFO, więc nie miałyśmy daleko. Gdy doszliśmy do jej drzewa, 

zaczęłyśmy wołać:

- Zosia! Zosia!

- Hej, Driado! - zawołała Julka.

- Zo�o, wyjdź do nas! - zawołałam.

- Już! Już! Lecę do was! - odpowiedział piękny głos.

Po chwili zza drzwi drzewa wyłoniła się piękna, długowłosa dziewczynka w �ole-

towym stroju i procą w ręce. 

- Czego potrzebujecie? - zapytała zaciekawiona Driada.

- Czy mogłabyś nas doprowadzić do magicznego kijka? - odparłam.

- Czy chodzi wam o ten, który jest w moim domu? - odpowiedziała pytaniem na 

pytanie  Zosia.

- Tak, jeżeli to ten z naszej książki - odpowiedziałam niecierpliwie i pokazałam jej 

obrazek w otwartej księdze.

- To dobrze tra�łyście! - powiedziała wesoło Driada Zosia.

Weszłyśmy do drzewnego domku Zosi, który w środku był gustownie urządzony. 

Usiadłyśmy na kanapie, a Driada wyciągnęła z szafy „nasz” kij. 

- Czy to ten? - zapytała.

- TAK!!! - wykrzyknęłyśmy chórem.

- A nie ciekawi cię, kim jesteśmy i kto nas przysłał? - zdziwiłam się.

- Jesteście Ania, Helena, Julka i Alina, a przysłało was UFO, tylko ono wie, że mam tę 

zaczarowaną laskę. A wiem to, bo jestem driadą, a my wiemy wszystko. A jeśli chodzi 

o kij – proszę, możecie go wziąć, wiem że wam się przyda.

- Bardzo dziękujemy! - wykrzyknęłyśmy zadowolone.

ROZDZIAŁ VI I

Alina
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 Zaraz po wyjściu z drzewa Driady wypowiedziałyśmy zaklęcie szukające, 

chwilę po tym kij zaczął nas prowadzić do następnego punktu na mapie. Gdy 

doszłyśmy do tego miejsca okazało się, że przed nami leży JA!
- Co to takiego?! - zdziwiłam się na widok półmetrowego, pomarańczowego przed-

miotu.

- To chyba jakieś magiczne jajo! - odpowiedziała Alina.

- Ale po co nam to? - zapytała Julka.

- Popatrzmy może do książki! - powiedziała Ania.

Z księgi dowiedziałyśmy się, że w jajku, które miałyśmy przed sobą, była uwięziona 

dobra dusza pewnego czerwonego smoka, który miał słabość do wędzonek.

- A co jeśli to ten smok uwięził chłopaków? - przeraziłam się.

- Musimy ich znaleźć! - stwierdziła Alina. - Czy na tej mapie jest droga do tego 

smoka?

- Jest! A więc chodźmy! - powiedziała Ania.

 W połowie drogi poczułyśmy zmęczenie. Szłyśmy jeszcze 5 minut i w pewnym 

momencie zauważyłyśmy jakąś opuszczoną chatkę. Stwierdziłyśmy, że tam 

wejdziemy i zostaniemy na noc. Rano wstałyśmy, zjadłyśmy resztkę prowiantu na 

śniadanie i ruszyłyśmy w dalszą drogę. Po długiej wędrówce, doszłyśmy do wielkiej 

jaskini smoka. Po cichu do niej weszłyśmy i zamarłyśmy z przerażenia. 

ROZDZIAŁ VI I I

Helena
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 Nad wielkim i bardzo gorącym ogniskiem, w złotej klatce siedzieli ściśnięci 

Jeremi i Mikołaj. Bałyśmy się poruszyć, bo myślałyśmy, że jak smok nas zauważy, to 

uwięzi nas razem z chłopakami. Wycofałyśmy się trochę, aby mieć 100% pewności, że 

smok nas nie zauważy.

- Musimy ustalić jakiś plan działania – szepnęłam.

- Podejdźmy do smoka i rozbijmy jajo obok niego, to może się przemieni. - szepnęła 

Helena.

- Ok! - odparłyśmy zgodnie.

ROZDZIAŁ IX

Julka
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 Zaraz przystąpiłyśmy do wprowadzania planu w życie. Najbliżej smoka 

podeszła Hela, trzymając laskę, aby rozbić jajo. Nim smok nas zobaczył szybko 

rozbiłyśmy jajo, a uwolniona dusza natychmiast powróciła do smoka. Ten w oka-

mgnieniu uśmiechnął się i przeprosił wszystkich za swoje zachowanie. Oczywiście 

od razu uwolnił chłopaków, których podeszwy od butów były już upieczone. Strach 

pomyśleć, co by się stało, gdybyśmy się spóźniły!

- Jesz  wa rram – powiedział ze skruchą smok. - W rah 
pepn ogę wa rócić do .
- Dobrze – zgodziliśmy się. Wszyscy razem wdrapaliśmy się na grzbiet smoka

i ruszyliśmy w drogę powrotną lecąc nad lasem. Co za widoki!
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 Na początku podróż powrotna przebiegła bez 

przeszkód. Później postanowiliśmy chwilę odpocząć. 

Gdy już mieliśmy lecieć dalej, pojawiła się mgła.

 W takich warunkach nie da się latać, więc 

stwierdziliśmy, że pójdziemy chwilę przez las, aż mgła 

opadnie. W pewnym momencie zrobiło się całkiem 

ciemno i nieprzyjemnie. Nad naszymi głowami wszędzie 

wisiały pajęczyny. 

- Co to za miejsce? - spytałam zaniepokojona.

- UW! - warknął smok, kiedy z wysokiego drzewa 

spadł na nas wielki pająk. 

- AAAA! - piszczaliśmy wszyscy razem.

Już po chwili wszyscy byliśmy splątani obrzydliwą siecią. 

 

 Gdy zrezygnowani wisieliśmy oplątani nićmi 

zauważyłam, że coś się porusza w krzakach. „Hur! 
Nadd at” – pomyślałam. Faktycznie, po 

chwili z krzaków wyłoniła się Driada Zosia! Szybko 

podbiegła do pająka, wyciągnęła miecz, przecięła 

wszystkie sieci i uwolniła nas. Dobrze, że nie zgubiliśmy 

księgi zaklęć! Uciekliśmy z lasu i wsiedliśmy na smoka. 

Na szczęście mgła już minęła. Gdy wznosiliśmy się nad 

szczyty drzew krzyknęliśmy do Zosi:

- Paa, do zobaczenia! Dziękujemy!

ROZDZIAŁX

Ania
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Po długiej podróży wróciliśmy nareszcie do naszej biblioteki. Pożegnaliśmy smoka, 

który wrócił do swojej jaskini. Zmęczeni ułożyliśmy się w bibliotece na naszych 

miękkich pufach i kanapach, wypiliśmy kakao i poszliśmy spać. 

Następnego ranka rozległ się radosny okrzyk Heleny:

- Słuchajcie! Spiszmy nasze przygody! Znam kogoś, kto wyda taką książkę!

- Hej, to nawet niezły plan! - powiedziałam.

Tak oto zaczęłyśmy pisać naszą opowieść:

Lub pyoy? Lub biti? Lub si  kożer pąki? 
Jeżel ciż je dodź je n TA, to  sążka t  Cibe!

ROZDZIAŁXI

Alina

Koniec
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Fantza wiść o pyoc
guy ci, kóre póli ziązuą zak, poją 
nipińsa  siją coła nyły yuj, 

ni cąc z y um.

Książka  s apa r ilra pz ic  am 
zaęć arscy w ac Muma Dn o cn ki 

Ka ści.


