
rys. „Mickiewicz” 
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Rozdział I 

Wydawało się, że dzień będzie słoneczny. 

Niestety tuż po ukazaniu się słońca zasłoniła go ciemna 

chmura, która nie wiadomo skąd, pojawiła się nad Szkołą 

Podstawową  w Szczepankowie.  

Uczniowie ze zdziwieniem podnosili głowy 

na niebo, bo dziwna chmura przypominała im 

pokemona. Niektórzy żałowali, że nie wolno do szkoły 

przynosić telefonów komórkowych, bo złowiliby niezły 

okaz. Dzwonek na zajęcia przerwał rozmyślania i żale.  

 Klasa VI na dwóch pierwszych lekcjach miała język 

polski. W trakcie pierwszej godziny okazało się, że Julka   

- zwana Mickiewiczem - popełniła błąd w wyrazie              

- rozdrożny, dlatego musiała pójść do biblioteki 

po słownik ortograficzny, by sprawdzić pisownię wyrazu 

i wyjaśnić zasadę ortograficzną. 

 Zbiegła szybko po schodach, bo to najszybciej 

biegająca osoba w szkole, i weszła do biblioteki. 

Wydawało jej się, że w lustrze widzi dziwne odbicie. 

Zlekceważyła to, bo pomyślała, że zbyt długo słuchała 

opowieści Mai o pokemonie żółwioliszku, krzyżówce 

bazyliszka i żółwia, więc na pewno wyobraźnia, 

pod wpływem jakiegoś odbicia, zadziałała. Jednak 

wszystko przybrało inny wymiar, gdy lustro otworzyło się 

i wir powietrza wciągnął Mickiewicza, wraz 
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z odnalezionym słownikiem ortograficznym, w swą 

lustrzaną otchłań. 

 Długo nie wracała Julka do klasy, więc druhna 

wysłała Bartka do biblioteki, by sprawdził czy nic się jej 

nie stało. Bartek nie wracał. Zdenerwowana druhna 

wysłała do biblioteki Filipa. Gdy i ten nie wrócił w klasie 

zapanowała grobowa cisza. Wszyscy poczuli dziwny 

niepokój. Chmura, którą uczniowie widzieli rano, znów 

pojawiła się w oknie, ale była już o wiele większa 

i ciemniejsza. Cała klasa postanowiła pójść do biblioteki, 

by sprawdzić co takiego mogło się wydarzyć. Wszyscy szli 

z duszą na ramieniu. Gdy nauczycielka otworzyła drzwi, 

a oczom ukazał się straszny widok, poczuli skurcz 

w sercu. Książki były porozrzucane, regały powywracane, 

okna pootwierane, kwiaty połamane, tylko lustro 

dziwnie migotało. Uczniowie zamarli. 

Rozdział II 

 Tajemnicze zniknięcie klasy VI wraz z druhną 

tłumaczono tym, że klasa wyjechała na wycieczkę 

organizowaną z projektu, wróci do gimnazjum. Pani 

Jendrzejewska natomiast zachorowała i poszła 

na zwolnienie lekarskie, a po wakacjach ma pracować 

w innej szkole, bo wyprowadziła się z Ostródy.  
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 Minęły wakacje. Wydawało się, że wszystko 

ucichło, ale nie dla dziewczyn z obecnej klasy VI, a były to 

Dominika, Ola, Monika, Zuzia. Dziewczyny nie wierzyły 

w tę dziwną opowieść o gimnazjum, wycieczce, 

wyprowadzce. Postanowiły, tak jak tatuś Muminka, 

wziąć sprawę ,,w swoje łapki’’, pomagały im w tym 

Kornelia i Oliwka z klasy V. O dziwo wszystkie te 

dziewczyny należały do Klubu Mistrzów z języka 

polskiego. Były bardzo przedsiębiorcze, dociekliwe 

i tworzyły zwartą grupę. Potajemnie spotykały się 

w szatni, ale panie sprzątaczki często je tam zastawały 

i kazały wracać na lekcję. 

 Tego dnia, gdy zaczęły się czegoś domyślać 

spotkały się w bibliotece, do której zawsze wchodziły 

z duszą na ramieniu. Nie poszły na pierwszą lekcję, 

co tam muzyka czy plastyka tu przecież chodziło 

o poważniejszą sprawę. Musiały koniecznie wyjaśnić 

tajemnicze zniknięcie tylu osób. 

- Zuzia co będzie, gdy nasi rodzice dowiedzą się, 

że uciekłyśmy z pierwszej lekcji - zapytała przestraszona 

Monika. 

- Ojej, później będziemy się tym przejmowały, ja i tak 

ciągle mam - ostatnio - szlaban - odpowiedziała Zuzia.      

- A ja za karę będę musiała organizować młodszej 

siostrze czas - żaliła się Dominika.                                      
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- Ja powiem, że nie zdążyłam na autobus i szłam pieszo 

do szkoły - dorzuciła Ola. - Wchodzimy. 

 Biblioteka dziwnie lśniła, światło delikatnie 

rozchodziło się od lustra. Dziewczyny złapały się za ręce. 

- Jeśli coś nam się stanie, to przynajmniej będziemy 

razem - cicho szepnęła Zuzia.                             

 Zapanowała grobowa cisza, a po chwili dziewczynki 

usłyszały cichutką muzykę. Zaczęły wpatrywać się 

w lustro, jak w ekran telewizora. Wydawało się, że widzą 

jakieś cienie pokemonów. Wtedy z przeraźliwym 

hałasem zadzwonił dzwonek. Wszystkie podskoczyły, 

krzyczały, złapały się za serce i wybiegły z biblioteki. 

Teraz już wiedziały, że to dopiero początek i że są 

na właściwym tropie.    
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rys. Weronika 
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Rozdział III 

 Wychowawcą klasy VI została pani 

Małgorzata Laskowska, matematyczka. Na jednym 

ze sprawdzianów matematycznych pojawiło się zadanie 

dotyczące klasy VII. Dziewczyny szybko postanowiły kuć 

żelazo póki gorące i zaczęły rozmowę.                                                         

- Co właściwie stało się z naszą siódmą klasą? - zapytała 

Dominika.                                                                                            

-Jaką siódmą klasą? - zdziwiła się nauczycielka. - Nie 

wiem o co wam chodzi, lepiej skupcie się na 

sprawdzianie - kontynuowała.                                                                                                    

- Chodzi nam o klasę, której była pani wychowawczynią 

w poprzednim roku - nie odpuszczała Dominika.                                                                                                                                 

- Dziewczyny. Ja w zeszłym roku byłam przecież waszą 

wychowawczynią i jest mi smutno, że już tego nie 

pamiętacie.                                                                                                                               

W klasie zapanowała grobowa cisza, a uczniowie zaczęli 

się zastanawiać nad tym czy to oni, czy pani Laskowska 

straciła pamięć.                                                                                                     

 Następnego dnia dociekliwe dziewczyny znów 

spotkały się w szatni, by przegadać sprawę. Zaczęły 

łączyć fakty.                                                                                                                                    

- Czy nie wydaje się wam dziwne, że rodzice tych osób, 

które zaginęły w ogóle się nie przejmują losem swych 

dzieci - powiedziała Monika.                                                                         
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- Wszyscy zachowują się tak, jak gdyby nic się nie stało, 

nawet nauczyciele ich nie wspominają - dorzuciła Ola.                                                                                                                                 

- Na korytarzu nie ma zdjęć klasy, która odeszła, więc 

ona musi być tu gdzieś uwięziona - stwierdziła z powagą 

Zuzia.                                                                                                                       

- Musimy przywrócić wszystkim pamięć - powiedziała 

Oliwka, która wraz a Kornelią przysłuchiwały się całej 

rozmowie.                                                                                                    

  Do Klubu Mistrzów z języka polskiego przybyła 

Kalina - nowa uczennica klasy VI. Dziewczyna z zapartym 

tchem i strachem wysłuchiwała tego, co mówią i robią 

nowe koleżanki. Wreszcie nie wytrzymała i powiedziała:                                                                                        

- Dziewczyny, wydaje mi się, że zagadki tajemniczego 

zniknięcia należy szukać w bibliotece, musimy pokonać 

strach.                                                                                                                                          

- W porządku, jutro wchodzimy po lekcjach do biblioteki 

i żaden dzwonek nie może nas wystraszyć - 

dopowiedziała Kornelia.    

Rozdział IV 

 Następnego dnia dziewczyny znów spotkały się 

w bibliotece. Kiedy wchodziły usłyszały dziwny szept. 

Po chwili zgasły światła. Koleżanki szybko uciekły 

z biblioteki  i wybiegły na główny korytarz, było tam 

pusto i ciemno. Dookoła wisiały lustra, w których 
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widniały postacie zaginionych uczniów, ale to nie był 

znany im hol szkoły.                                                                  

- Czuję się tak, jakbym znalazła się w Hogwarcie - cicho 

szepnęła Dominika.                                                                   

- Rozejrzyj się dobrze, może gdzieś zobaczysz 

Harrego Pottera - próbowała rozładować sytuację Ola.                                                                                                                                                      

Dziewczyny były przerażone, ale za wszelką cenę 

próbowały opanować strach. Złapały się za ręce i z całych 

sił chciały pobiec w stronę drzwi, ale nie mogły ruszać 

nogami. Czuły się jak w znienawidzonym śnie, w którym 

pragnie się uciekać, ale nie ma się władzy nad nogami, 

a każdy krok sprawia wielki ból. Sytuacja i niemoc 

sprawiły, że zaczęły się kłócić.                                                                 

- To wszystko przez ciebie, to ty wymyśliłaś, abyśmy 

wróciły do biblioteki - wrzeszczała Ola na Kornelię.                                                                                                                                                            

- Nikt Cię nie prosił, ani nie namawiał - broniła się 

Kornelia.                                                                                      

- Tak w ogóle, to Kalina, to wszystko wymyśliła - 

dopowiedziała Oliwia.                                                               

- Dziewczyny, przestańcie się kłócić, to nic nie da, może 

tylko pogorszyć sytuację - przerwała kłótnię Dominika.                                                                                                                                                                       

- No właśnie, może ,,temu czemuś’’ chodzi o to, abyśmy 

się pokłóciły i rozeszły, a wtedy po nas, zostaniemy 

same! - wykrzyczała Monika.                                                                                               

- Mnie wydawało się, że słyszałam słowa druhny, 

aby rozbić lustra - powiedziała Zuzia.                                          
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- Ojej! - wykrzyknęła przerażona Kalina. - Dziewczyny nie 

ma luster. Boże, gdzie my jesteśmy, w co się 

wpakowałyśmy.                                                                                                       

  Bezradne tropicielki tajemnic stały przerażone, 

trzymając się wciąż - pomimo kłótni - za ręce. Nagle 

poczuły silny wiatr, który próbował je rozdzielić 

i przewrócić, ale jeszcze mocniej przyległy do siebie. 

Czuły, że coś ciągnie je do siebie jakby wentylator. Włosy  

ich rozwiewały się, robiło się zimno. Płakały cichutko, 

gdy wir powietrza uniósł je w górę i zawirował nimi. 

Najważniejsze, że wiatr nie zdołał ich rozdzielić.     
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rys. Patrycja 
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Rozdział V 

Dziewczyny były unoszone wyżej, wciąż wyżej, aż 

wessał je ciemny, długi, kręty labirynt. Wówczas  upadły 

z hukiem na ziemię, ale podłoga nie była aż tak twarda, 

by mogło coś złego im się stać, nie okaleczyły się. 

Najgorsze było to, że zostały rozdzielone.                           

 Na początku bały się poruszyć, płakały 

po cichutku i nie śmiały się odezwać, by wołać o pomoc. 

Monika czuła, że leży na jakimś guziku, który tak ugniatał 

pośladek, że aż bolało. Leciutko przekręciła się                        

i - niechcący - oparła dłoń o dziwny przycisk. Wtedy 

wydarzyło się coś, co - oprócz zdziwienia - wywołało 

uśmiech na jej przerażonej twarzy. Zobaczyła ekran, taki 

duży jak w kinie, a w nim panią Bożenkę, sekretarkę 

szkoły, która wypełniała z panią dyrektor jakieś 

dokumenty. Rozmawiały. Niestety o czym, tego 

nie słyszała. Serce zabiło jej z radości, czuła, że jest 

w szkole. Już wiedziała, że dziwny wir powietrza nie 

zabrał je daleko. Zaczęła machać, wołać, ale nikt jej nie 

słyszał. Wtedy wpadła na pomysł, aby szukać innych 

guzików, może odnajdzie swoje przyjaciółki  niedoli. 

 Zuzia upadła obok dziwnego krzewu, wprawdzie 

nie widziała go, ale wyczuwała rękoma. Delikatnie 

zaczęła dotykać gałązek i nagle dotknęła czyjeś dłoni. 

Wtedy dało się słyszeć krzyki, ale Zuzia śmiała się przez 
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łzy, bo poznała głos Oli i Dominiki.        

Nikt z was nawet nie może sobie wyobrazić szczęścia 

dziewczynek, które - pomimo ciemności - widziały 

sercem siebie. Przytulały się, zapewniały o swojej 

przyjaźni, wierności, płakały ze szczęścia, miały siebie, 

czuły się silniejsze.           

Niedaleko, w pobliżu, gdzieś w którymś korytarzu 

labiryntu otwierała oczy inna dziewczynka. Była to 

Kalina, która niedawno przybyła do nowej klasy, dopiero 

poznawała nowe osoby, czuła się niepewna, jeszcze 

trochę obca, a teraz bardzo samotna. Zwinęła się 

w kłębuszek, jak kot i starała się nie oddychać. Nagle 

poczuła, że chmura - jak ciepła pierzynka - otula ją. 

Wówczas to usłyszała:                                                                                                               

- Cześć, jestem żółwiosmokoniedźwiedź, polubisz mnie? 

Podobam ci się? Chcesz się ze mną bawić?                                                                                                                                                        

- Jest ciemno, nie widzę cię - cichutko odpowiedziała 

Kalina.                                                                                            

- Jestem brzydki, dziwaczny, pokraczny nikt nie chce się 

ze mną bawić, więc po co światło. Chcę żebyś mnie 

polubiła, ale nie zobaczyła, bo się wystraszysz - 

powiedział smutno pokemon.                                                                                                                                                       

- Masz milutki głosik, jesteś cieplutki jak kołderka, a ja 

lubię pokraczne stworzenia - powiedziała.                                                                                                                                      

Wtedy stała się jasność. Gdzieś obok dwie dziewczynki 

przytulały się do siebie i cichutko płakały.                                                                                                                                                        
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- Dobrze Oliwka, że jesteśmy razem, bo jakbym była 

sama, to na pewno, ze strachu pękłoby mi serce – 

wyszlochała Kornelia.                                                                                                             

- Ja też się cieszę, ale gdzie dziewczyny? - zapytała 

ze strachem i łzami w oczach.                                                                                            

- Musimy ruszyć na ich poszukiwanie - zaproponowała 

Oliwka.                                                                                         

- Zgadzam się, ale musimy iść na kolanach, bo jest 

ciemno, strasznie ciemno.                                                         

Dziewczynki  nieudacznie szły przed siebie na kolanach, 

trzymały się ciągle za ręce. To niewygodnie tak poruszać 

się  i trzymać jednocześnie za ręce. Nagle zaczęło robić 

się jaśniej, jaśniej, wciąż jaśniej, aż zaświeciło takie 

słońce, jak w piękny upalny dzień na plaży. Dziewczynki 

wstały - wciąż trzymając się za ręce.                                                                               

- Jak tu pięknie!!! - wykrzyknęły równocześnie. 

Rozdział VI 

          Z jasności wyłonił się ogromny stwór z głową ptaka 

i ciałem lwa. Ogromne skrzydła przyciągnęły i na chwilę 

zatrzymały wzrok dziewczynek.                                                                                                                 

- Jaki on piękny, jaki kolorowy! – krzyknęła Oliwka                                                                                            

- Nigdy nie widziałam czegoś tak pięknego! -  głośno 

zachwyciła się Ola. Rozejrzała się wokół siebie i zobaczyła 

przyjaciółki. Znów były razem, ale nie widziała Korneli. 
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Radość ze spotkania była ogromna, wszystkie bardzo cieszyły 

się, chociaż nie do końca rozumiały jak to się stało. Najpierw 

rozdzielone, a potem przez jasność połączone.                                                                                                                            

- Gdzie jest Kornelia? - z niepokojem w sercu i głosie zapytała 

Zuzia.                                                                                                          

- Nie wiem, była przy mnie - odpowiedziała płacząca Oliwka.                                                                        

- Nie wszystkie możecie przeżyć baśniowe chwile, 

nie wszystkie jesteście cierpliwe i wytrwałe w dążeniu do 

celu. Kornelia wróciła do szarego szkolnego życia i nic nie 

będzie pamiętała. Przede mną nic się  nie ukryje, moja 

jasność przeniknęła wasze serca. Odesłałem tę, która nie była 

godna przebywania w moim świecie - powiedział dziwny - ale 

piękny - stwór, który teraz zaczął znikać z oczu dziewczynek.                                                                                                                                        

 Kraina w której znalazły się była piękna, pełna łąk 

z kwiatami, jakich nigdy nie widziano na ziemi. W powietrzu 

unosił się zapach soczystych malin i pomarańczy. 

Nad głowami  fruwały różnobarwne motyle, dzwoneczki, 

a nawet śmiejące się ważki i wróżki. Pojawiły się też chatki 

z małymi białymi dachami.     

 Dziewczynki, co chwila szczypały się nawzajem, 

by móc uwierzyć w to, że widzą to naprawdę, że nie jest 

to snem. 
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rys. „Bond” 

Rozdział VII 
Dziewczynki wędrowały po dziwnej krainie. 

Zmęczone podróżą postanowiły usiąść pod pniem. 

Zasnęły. Tylko Oliwka nie mogła zmrużyć oka, była 

załamana losem swej przyjaciółki.                                                                        

- Wszystko byłoby dobrze, gdyby nie to głupie 

ptaszysko!- krzyczała zdenerwowana. W końcu i ona 

zasnęła.                                                                                                                                                                                                                              

Obudził je krzyk mew. Pierwsza oczy otworzyła Monika       

i zapytała:                                                                                    

- Czy jesteśmy nad morzem?                                                                                                         

- Nie widzę morza, ale ciiii, chyba słyszę je - dodała Zuzia.                                                                                                              

- Gdzie my właściwie jesteśmy, krajobraz zmienia się jak 

w kalejdoskopie - dodała Dominika.                                        
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- Nie narzekaj, nie jest tak źle, zawsze mogło być gorzej - 

pocieszała Kalina - ale zawsze może być też lepiej, nie 

chcę, aby rodzice się o mnie martwili - marudziła Zuzia.                                                                                       

- Może zapomną o nas jak o zaginionej klasie - 

stwierdziła Ola.                                                                          

- Ja chcę do domu - zapłakała Monika.                                                                                                                                       

Nagle usłyszały dziwne, chociaż radosne, piski. Odwróciły 

się.                                                                                                        

-To twój pupil Kalina - zawołała Dominika. -  Znalazł nas. 

Patrzcie jak cieszy się na jej widok.                                                                                    

- No zbliż się do nas malutki -zachęcała Kalina wyciągając 

delikatnie rękę w jego stronę.                                         

Oliwka pobiegła, by go pogłaskać, ale zatrzymał się            

i zaczął się wycofywać. Gdy to zauważyła, zatrzymała się.                                                                                                                                            

- Nie ruszaj się Oliwka, bo go wystraszysz - zawołała Ola. 

- No nie bój się nas.                                               

Dziewczynki powoli wyciągały rękę wciąż mówiąc            

do niego jak do dziecka. Poskutkowało. Stworzonko 

uśmiechnęło się przyjaźnie, po czym zaczęło robić fikołki 

i radośnie śmiać się. Dziewczyny dołączyły  do jego 

wygłupów. Wydawało się, że wszyscy świetnie się znają      

i przyjaźnią. Nagle Dominika przerwała zabawę  i kazała 

słuchać wszystkim pięknej muzyki do której dołączały się 

śpiewy dziewcząt. To było niesamowite.                                                                                                                                                       

- Syreny, to syreny - radośnie zawołał pupil Kaliny.                                                                                                                                                                                                                     

- Ojej, zginiemy od tego słuchania- powiedziała 
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przerażona Monika.                                                                                        

- Nieprawda, nieprawda, nieprawda  - radośnie wołało 

stworzonko - zaprowadzę was na skały. Chcecie?                                                                                                                                                                           

-Tak, bardzo, pewnie - krzyczały zafascynowane 

przyjaciółki.   

Rozdział VIII 
Po chwili ze wszystkich ścian zaczęły wydobywać 

się kolory, które szybko zamieniały się w wir. Zaczął on 

wciągać wszystkich w bezkresną otchłań. Wprawdzie 

uczniowie wołali o pomoc, lecz nadaremnie,  bo nie 

mogli wydobyć z siebie głosu. Nastała głucha, niczym nie 

zmącona ciemność.  

Julka - zwana Mickiewiczem - obudziła się 

pierwsza. Spostrzegła, że znajduje się na kwiecistej łące, 

a wokół - jak na plaży - leżą, śpią jej koledzy i koleżanki    

z klasy. Szybko wstała i z radością pobiegła, by obudzić 

wszystkich. Pierwszą osobą, którą udało jej się obudzić 

był Szymon. Długo to trwało, ale w końcu udało się. 

Kolega wciąż powtarzał, że jest to niezwykły sen i nawet 

tu bardziej mu się podoba, niż w szkole. Razem budzili 

innych. Nie mogli nigdzie znaleźć Huberta, Łucji, Oliwii     

i Artura. Pani Jendrzejewska obudziła się sama 

i zawołała:                                                                                             

- Witajcie w moim śnie.                                                                                                                                  

- Druhna jest tutaj z nami? - zapytała zdziwiona Kaja.                                                                                
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- Tak - odpowiedziała nauczycielka - w moim ulubionym 

śnie często fruwam w powietrzu, nauczę was tego. 

Proszę unieście ręce i wyobraźcie sobie, że pływacie.                               

Uczniowie posłusznie uczynili to, co kazała. Nagle 

wszyscy zaczęli pływać w powietrzu. Było to cudowne 

uczucie, dlatego też śmiechom i radościom nie było 

końca. 

Rozdział IX 

               Przyjaciółki wędrowały za stworkiem. Doszły do 

skał, które, co chwila, zalewała woda. Malutki przyjaciel, 

chociaż bardzo mięciutki, z radością wskoczył w fale 

morskie, a tam czuł się jak ryba w wodzie. Na skałach 

siedziały syreny, były piękne. Regularne rysy, długie, 

mieniące się różnymi barwami słońca - włosy. Gdy 

dziewczynki patrzyły na nie oniemiałe z wrażenia, one 

stawały się przezroczyste i zaczęły znikać, rozpływać się 

w powietrzu, na ich oczach.                                                                                                            

- Co się dzieje? One znikają! - głośno z rozczarowaniem 

zawołała Dominika.                                                                                                                  

- Tak długo szłyśmy, by je zobaczyć i na marne? - 

wściekła się Zuzia.                                                                       

- Ciii… ciii… cichutko, one po prostu przestraszyły się, 

wyczuły kogoś obcego - wyszeptał Całusek. Stworek 

otrzymał takie imię od dziewczęcej załogi i bardzo 
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spodobało mu się. Wprawdzie nie bardzo rozumiał, 

co ono oznacza, ale widział, że gdy wymawiały jego imię, 

na ich twarzach zawsze pojawiał się uśmiech i dlatego był 

przekonany, że to imię oznacza coś miłego, dobrego. 

              Nagle przed ich oczyma ukazała  się wielka 

wodna ściana.                                                                             

- Gdzie my jesteśmy? - cicho zapytała Oliwka.                                                                                                      

- Może, to jest właśnie raj? - głośno zastanawiała się 

Kalina.                                                                                           

- Ale tu cudownie! - zachwycała się Zuzia.                                                                                                              

- Chyba, to wszystko kiedyś mi się śniło - oznajmiła Ola. 

Po chwili znów pojawiły się syreny. Dziewczyny 

rozpoznały niektóre z zaginionych osób, a były to: 

Karolina, Amelka, Oliwka, Łucja, Hubert, Artur, Sebastian, 

a wśród nich odnalazły panią Jendrzejewską. 

- Druhno! - radośnie wszystkie zawołały. 

- Znalazłyście nas, zawsze wiedziałam, że nas 

odnajdziecie. Bardzo się cieszę i nie tylko dlatego, że was 

widzę i tęskniłam za wami, ale też dlatego, że jest wam 

dane przeżycie niezwykłej przygody, tak jak bohaterom 

Narnii. 

               Wszyscy serdecznie i długo się witali. Radościom 

i opowieściom nie było końca. Monika długo przyglądała 

się dłoniom nauczycielki, aż w końcu zapytała:                     

- Skąd pani ma taki prześliczny, baśniowy pierścionek? 
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- Cieszę się, że ci się podoba, zaręczyłam się 

z Posejdonem, a was zapraszam na swój ślub. 

- Ślub? - zawołały głośno zdziwione dziewczyny.                                                                             

- Przecież pani mówiła, że nie ma powołania do ślubu - 

powiedziała Ola. 

- Tak Oleńko, ale to było w innym świecie i nie znałam 

jeszcze Posejdona. 

- Posejdona, przecież to patologia, zdrady, wielożeństwo, 

mity - zawołała Kalina. 

- Przypomniałyście mi o tym, o czym to ja powinnam 

pamiętać, ale jestem dumna z tego, że tak 

zapamiętałyście lekcję języka polskiego. Macie rację, 

ale cichutko, to nie będzie ślub, lecz wielki podwodny 

bal. Tylko mnie nie wydajcie, obiecuję świetną zabawę - 

słowo harcerza.                                                                                                 

- Nigdy nikomu nic nie powiemy - zapewniała Dominika. 

Po chwili wynurzył się z wody sam Posejdon. 

Wszystkie zamarły. Nagle to, co słyszały o nim na lekcji 

języka polskiego przypomniało im się. Pamiętały, jak 

dokuczał Odyseuszowi i ile złego, no i też dobrego zrobił. 

Bóg morza był dobrze zbudowany, piękny, wyrzeźbiony 

tors, wysoki, czarne, lśniące włosy, oczy koloru morza 

zielono- niebiesko - szare. Ucieszyły się, że jest ogolony 

i nie muszą oglądać jego brody i wąsów oblepionych 

mułem i błotem. 

- Tu jesteś, długo cię szukałem - powiedział do druhny. 
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- Nigdzie nie mogłabym odejść, nie potrafię już żyć bez 

wody i piękna głębin morskich. Odwiedziły mnie syreny 

z przyszłości. Zaprosiłam je na nasz ślub. Niestety 

wehikuł czasu zabrał, im rybi ogon i wdzięk, proszę 

pomóż im wszystko odzyskać. 

  Posejdon przybił piątkę z Całuskiem. Wszyscy byli 

zaskoczeni tym, że się znają. Potem przemówił 

do przybyłych:                                                                                   

- Miejcie odwagę, za chwilę morze się wzburzy, a otchłań 

was pochłonie. Wszystko po to, abyście mogły znów 

pływać w głębinie, wybierać biżuterię z koralowców, 

ścigać się z rekinami, bawić z delfinami, słuchać 

opowieści bardzo starych żółwi. 

 Dziewczyny uśmiechały się, chociaż serce 

ze strachu tak biło, że omal nie wyrwało się z piersi. 
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rys. „Tolkien” 
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Rozdział X 
Zaginiona klasa latała, niczym zafascynowany 

lotem Ikar, w przestworzach cały dzień. Dopiero Mateusz 

zauważył, że jest już wieczór. Niebo siniało, a słońce 

leniwie dążyło ku zachodowi. Bartek, który w tym czasie 

spał pod lipą, wstał nagle, zbudzony koszmarem. „Muszę 

ich ostrzec - pomyślał.” 

We śnie Bartek widział jak pani Jendrzejewska 
latała tak wysoko, że przenikała przez chmury do innego 
wymiaru, a na łące wybuchł pożar. Szybko zawołał resztę 
klasy i opowiedział im to, co mu się przyśniło. Ledwo 
skończył swoją wypowiedź, z nieba spadł grom i rozniecił 
ogień. Nikt nie wiedział jak uciec, bo zewsząd otaczały ich 
niezmierzone otchłanie wodne.  
- Wszyscy zginiemy i pamięć o nas też - krzyknęła 
rozpaczliwie Wiktoria, a Mickiewicz dodała żałośnie:  
- I nie zdążymy na obiad! 
Jednak Kaja, która jako jedyna zachowała zimną krew, 
kazała się wszystkim uspokoić. 
- Chaos w niczym nam nie pomoże - oznajmiła 
z niebywałym spokojem.                                  
Natalia zaproponowała, aby wejść do dziupli. Pomysł 
wszystkim wydał się niedorzeczny, (przecież nie 
zmieszczą się tam!), ale innego lepszego nikt nie był 
w stanie wymyślić. Weszli więc i - o dziwo - w dziupli 
zostało jeszcze tyle miejsca, że spokojnie zmieściłby się 
tam dodatkowy tuzin rosłych mężczyzn. 
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      Nagle podłoże zapadło się pod nimi i wszyscy 
przeszli do innego wymiaru… 

 

rys. „Molnar” 
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Rozdział XI 

 Nawet najbardziej kolorowe baśnie o królestwie 
świata podwodnego nie są w stanie oddać tego, 
co wszyscy zobaczyli na balu Posejdona. 

 Tam spotkały się wszystkie osoby, które uznane 
zostały za zaginione. Radości, tańcom nie było końca. 
Mickiewicz z Kają próbowały nadać nazwę kolorom, 
które nie były znane, bowiem oko ludzkie nie wszystko 
dostrzega w świecie realnym. 

 Całusek wiedział, że za chwilę może stracić 
wszystkich przyjaciół. Zdawał sobie sprawę z tego, że ci 
niezwykli ludzie z nieznanego dla niego wymiaru muszą 
wrócić do swoich rodzin, do swojej szkoły i do swojego 
świata, tam gdzie się urodzili. Kalina słyszała jego myśli, 
jakoś zbytnio nie zastanawiała się nad tym, dlaczego tak 
się dzieje, już dawno wszyscy przestali dziwić się 
wszystkiemu. Nikt nie zdawał sobie sprawy z tego, 
że zyskał moc zachwytu, wszystko wszystkich 
zachwycało, cieszyła ich każda chwila, ale w sercach 
coraz bardziej rosła tęsknota za „utraconym krajem lat 
dzieciństwa” – jak pisał wieszcz narodowy. 

 Chwila powrotu była bardzo bliska, należało tylko 
pomóc druhnie uśpić czujność Posejdona. Całusek 
nie mógł zostać, mógłby być ukarany za współpracę 
i zdradę. Wszyscy czekali na powrót, ale nikt nie 
zastanawiał się jak do tego dojdzie, w jaki sposób uda się 
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wszystkim powrócić i dlaczego nigdzie nie widać druhny, 
Całusek też gdzieś zaginął. 

 Nagle każdy usłyszał w swojej głowie delikatne 
nawołujące dźwięki. Nikt nie potrafił powiedzieć jaki 
instrument wydaje tak piękną muzykę, ale wszyscy – jak 
zahipnotyzowani szli w jednym kierunku.  

 Weszli do olbrzymiej, kryształowej lustrzanej sali. 
Dziwnym bardzo im się wydawało to, że nie widzą swego 
odbicia. Na kryształowym tronie spał Posejdon, uśpił go 
Całusek grający na lirze zaklętą melodię. Już wiedzieli 
czyja muzyka zwabiła ich do kryształowej sali.  

 Zza kryształowego tronu wyszła druhna. W ręku 
trzymała szmaragd, który świecił wszystkimi odcieniami 
zieleni. 

- Jeśli rozpoznamy lustro z biblioteki dotknięcie go tym 
szmaragdem pozwoli nam wrócić tam, skąd przyszliśmy. 

- Musimy szukać lustra, w którym zobaczymy swoje 
odbicia – zaproponowała Zuzia, a wszyscy się z nią 
zgodzili.  

Bartek z Szymonem zauważyli, że tron Posejdona odbija 
się w lustrze, na którym stoi. 

- Co zrobić, aby Neptun nie obudził się? – wyszeptała 
drżącym głosem Dominika. 
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Z pomocą przyszedł Całusek. Swą zaczarowaną grą 
sprawił, że bóg morza podążał za jego muzyką w stronę 
groty wyjściowej. Druhna dotknęła szmaragdem lustra, 
które zaczęło świecić oślepiającym blaskiem. Całusek 
przestał grać i pobiegł w stronę przyjaciół. Wtedy obudził 
się Posejdon. Muzyka sprawiła, że nie potrafił się 
poruszać, ale wykrzyknął wściekłym i smutnym głosem: 

 – Może uda wam się odejść, ale kara nie ominie 
ludzkości, wyślę do was nieujarzmionego wirusa. 
Rozpoznacie go po boskiej koronie – będzie to 
koronawirus. 

 Lustro wciągnęło wszystkich do środka, Kalina 
złapała Całuska za łapkę, by mógł również znaleźć się 
w innym świecie, wymiarze. 
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rys. Adrian 
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Członkowie  

Klubu Mistrzów,  

autorzy książki 

„Tajemnica 

lustra”: 
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Monika Tchoruk – „Simon” 

Kalina Pawszyk – „Bond” 

Filip Topczyński – „Molnar” 

Zuzanna Królikowska – „Tuwim” 

Julia Kosek – „Mickiewicz” 

Bartek Borkowski – „Tolkien” 

Aleksandra Kołakowska – 

„Chotomska” 

Dominika Ślesińska – „Rowling” 

Maja Kisielewska – „Lewis” 

Oliwia Brodzińska – „Słowacki” 

Danuta Jendrzejewska – „Norwid” 
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