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§1

Błyszcząca pięciozłotówka wpadła do słoika.
– Jeszcze trochę i polecimy na Saint Vincent – powiedział 

pan Michał.
Saint Vincent to wyspa, na której kręcono „Piratów z Kara-

ibów”. Pan Michał zawsze chciał zobaczyć ją na własne oczy. 
Dlatego zrezygnował nawet z jedzenia drożdżówek! Wszystko 
po to, żeby jak najszybciej zebrać pieniądze i wybrać się na 
wymarzone wakacje.

– To kiedy kupujemy bilety? – Pani Natalia spojrzała na 
męża znad telefonu.

– W przyszłym tygodniu! – Panu Michałowi zaświeciły się 
oczy. – Muszę tylko spotkać się z brokerem*. Jeśli zmienimy 

* Broker – osoba, która pomaga wybrać 
i kupić najlepsze ubezpieczenie dostępne 
na rynku.
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polisę ubezpieczeniową* mieszkania, zarobimy kilka stówek. 
Przecież w Polsce nie ma trzęsień ziemi ani trąb powietrznych.

Emilka, córka państwa Ostrowskich, uśmiechnęła się pod 
nosem. Tata już od kilku dni opowiadał o tej policji ubezpie-
czeniowej. Jednak dziewczynka nigdy nie widziała, żeby jakiś 
policjant kręcił się wokół ich domu. Co takiego miałby robić? 
Patrzeć, czy nie nadchodzi trąba powietrzna? Albo czekać, aż 
zatrzęsie się ziemia?

– Mogę pojeździć z Oskarem na rowerze? – spytała Emilka.
Rodzice zamarli.
– Nie wiem – burknął tata. – Oskar ciągle ładuje się w kło-

poty.
Dziewczynka spojrzała błagalnie na mamę.
– No dobrze, tylko wróć, zanim zrobi się ciemno – powie-

działa pani Natalia.
Emilka wyprowadziła rower na klatkę schodową. Przy 

* Polisa ubezpieczeniowa – umowa 
określająca, w jakich sytuacjach firma 
ubezpieczeniowa płaci za powstałe szkody.
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windzie stał sąsiad, do którego rodzice zawsze zwracali się 
z szacunkiem – sędzia* Wroniecki.

– Dzień dobry panu – powitała sąsiada. – Cześć, Reks – 
rzuciła do jego psa, szarego sznaucera.

– Nie Reks, tylko Lex – odparł z uśmiechem sędzia, wcho-
dząc do windy.

Dziewczynka również do niej wsiadła. Tylko Lex nie mógł 
się zdecydować. To wbiegał do środka, to wybiegał na ze-
wnątrz, merdając przy tym ogonem.

– Dlaczego on tak dziwnie się wabi? – spytała dziewczynka.
– Gdy przeszedłem w  stan spoczynku**, pomyślałem, że 

warto kupić sznaucera. Nie wiedziałem tylko, że one mają taki 

* Sędzia – osoba, która pracuje w sądzie 
lub trybunale i zajmuje się rozwiązywa-
niem sporów prawnych.

** Stan spoczynku – w przypadku wojsko-
wych i sędziów tak nazywa się emeryturę, 
czyli zakończenie pracy ze względu na wiek.
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charakterek! Od razu przyszedł mi do głowy „Lex” – tłuma-
czył Wroniecki, gdy zjeżdżali na parter. – Chociaż przydałby 
mi się ktoś, kto by go wyprowadzał na spacery.

– Na pewno ktoś się znajdzie – rzuciła dziewczynka. – Do 
zobaczenia! Pa, Reks!

Sędzia Wroniecki wymamrotał coś pod nosem, ale Emilka 
już tego nie słyszała. Wskoczyła na rower i ruszyła w stronę 
skrzyżowania. Miał tam na nią czekać Oskar, kolega z czwar-
tej klasy.

9



§2

– Spóźniłaś się – powiedział Oskar, żując gumę.
Emilka zahamowała bokiem z piskiem tylnej opony.
– Tata opowiadał o wycieczce – wyjaśniła. – Podobno 

oszczędziliśmy tyle, że niedługo kupimy bilety. Zostanę 
piratką z Karaibów!

– Też bym poleciał – westchnął chłopak. – Ale mam 
tylko 100 złotych, które odzyskałem po aferze z konsolą*.

– To dokąd jedziemy? – Emilka szybko zmieniła temat.
– Na górkę.
Dziewczynka przygryzła wargę.
– Muszę wrócić do domu, zanim zrobi się ciemno... – 

wybąkała.
* Afera z konsolą – problemy prawne, 
które Oskar miał w książce „Prawie bajki - 
Nieznajomość prawa szkodzi”.
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– Eee tam, jeśli się pospieszymy, na pewno zdążysz.
Po chwili Emilka pędziła już za Oskarem. Rozganiali gołę-

bie, które chodziły po chodniku. Ścigali się od znaku do znaku.
– Niezłe, co? – spytał chłopak, patrząc na wzniesienie.
Kiedyś miało tu powstać osiedle. Koparki usypały górkę, 

ale potem prace przerwano. Ziemia porosła trawą.
 – Kto pierwszy na szczycie, ten lepszy! – krzyknęła Emilka 

i zmieniła przerzutkę.



Po chwili stała już na górze.
– Miałaś kilka metrów przewagi! – poskarżył się Oskar.
– Po prostu jesteś zbyt wolny – zaśmiała się dziewczynka. 

– A teraz w dół!
Koła kręciły się coraz szybciej. Kierownica drżała w  rę-

kach, jakby chciała się wyrwać. Emilka wybiła się w powie-
trze. Przeleciała prawie dwa metry i wylądowała na przednim 
kole. Opanowała rower, zatrzymała się na dole.

– Nieźle cię zarzuciło! – wykrzyknął chłopak.
Dziewczynka z trudem łapała oddech. Była podekscytowana!
– Wracamy na górę! – wysapała.
Zjeżdżali tak i wjeżdżali, aż policzki poczerwieniały im od 

pędu, a oczy rozświetliły się niczym lampiony.
– Na dzisiaj koniec – powiedział nagle Oskar.
– Naprawdę? – Emilka cicho jęknęła. Dopiero teraz zauwa-

żyła, że słońce już zaszło i niebo zrobiło się pomarańczowe. – 
Dobra, jedźmy do domu, żeby rodzice się nie czepiali.
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§3

Dzieciaki pędziły na rowerach po chodniku, obok gęsto za-
parkowanych samochodów.

– Musimy to powtórzyć – zdecydowała Emilka. – Chociaż 
dłonie mnie bolą.

– Możesz jechać bez trzymanki. – Oskar puścił kierownicę.
Jego rower delikatnie zadrżał, ale dalej jechał prosto.
– Nieźle! – Dziewczynka rozprostowała palce i przestała 

trzymać się kierownicy. Ta natychmiast skręciła w lewo.
– Odwagi! – zaśmiał się chłopak. – Powinnaś mocniej 

usiąść na siodełku.
Emilka zrobiła tak, jak jej radził, i już po chwili mknęła 

przed siebie. Może nie było stabilnie, ale za to dłonie nie 
bolały.

– Widzisz, umiem – pochwaliła się.
– Uwaga! – krzyknął Oskar.
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Na chodniku leżał przewrócony słupek. Chłopak odbił 
w lewo. Emilka instynktownie wyciągnęła ręce. Prawą mach-
nęła w powietrzu, lewą niechcący popchnęła kierownicę. Teraz 
jechała wprost na rozrzucone kostki brukowe. Rower pod-
skoczył na pierwszej z nich, dziewczynka nacisnęła przedni 
hamulec i wyleciała w powietrze jak z procy.

– Nieeeee! – zawołał Oskar.
Dziewczynka wjechała w wielką, żółtą bryłę, która stała na 

poboczu. Zawył alarm. Oskar zeskoczył na chodnik, podbiegł 
do koleżanki.

– Nic ci nie jest? – Ręce mu drżały, gdy ściągał z niej rower.
Emilka nie wiedziała, co się dzieje.
– Mój kask… jest cały? – spytała tylko.
Był cały. W przeciwieństwie do samochodu, w który wpa-

dła dziewczynka. Zbite lusterko wyglądało, jakby obsiadło je 
stado pająków. Drzwi były wgniecione i zarysowane. Emilka 
wsparła się na lewej ręce, ale natychmiast usiadła. Nadgarstek 
potwornie ją bolał. Łzy napłynęły jej do oczu.

– Co tu się dzieje? – Zza auta wyskoczył wysoki mężczyzna.
– Mieliśmy wypadek – wyjaśnił Oskar. – Pomoże nam pan?
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Ale mężczyźnie oczy wyszły z orbit. Krzyknął, aż zadud-
niło:

– Moje porsche!
Splunął na dłoń i potarł ślad na drzwiach, lecz ten nie dał 

się zetrzeć.
– Ja wam dam! – wycedził.
Podwinął rękawy swetra, groźnie zmrużył oczy.
– Szefie, możemy pomóc? – Dwóch mechaników w szarych 

kombinezonach przybiegło z salonu samochodowego.
Mężczyzna zaczął wyrywać sobie włosy z głowy.
– Co wy sobie myślicie? – wydarł się na dzieciaki. – Znisz-

czyliście moje porsche! Kupiłem je dwa tygodnie temu!
– Przepraszam – powiedziała cicho Emilka. – Nie chciałam 

tego zrobić...
Mężczyzna nadal dyszał, jak gdyby właśnie przebiegł ma-

raton.
– Przecież powiedziała, że przeprasza – odezwał się Oskar.
– „Przepraszam” to za mało – warknął właściciel auta. – 

Dzwonię na policję, zaraz się policzymy.
Oskar pobladł.
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– Tylko nie to… – jęknęła Emilka.
Ale mężczyzna już wyciągnął komórkę i zadzwonił.
– Policja? – krzyknął do telefonu. – Proszę tu natychmiast 

przyjechać, złapałem wandali. No mówię, że tutaj, na Nastur-
cjową 16. Tak, zniszczyli mój samochód.

Dziewczynka była przerażona. Potwornie bolał ją nadgar-
stek. Za chwilę miała przyjechać policja. I na domiar złego 
zniszczyła rower – przednie koło było całe pogięte.

– Niezła afera – westchnął Oskar.
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