Rozdział I

Katastrofa wisiała w powietrzu.
– Nie… nie… – posapywał Stefek –
nie… zdą… żę! – Pędził chodnikiem,
a plecak podskakiwał mu rytmicznie.
Chłopiec trzymał nad głową wielki plakat
na przyrodę, który łopotał niczym pele
ryna superbohatera. – Przepraszam! –
wołał, wymijając przechodniów.
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Jak na złość na chodniku roiło się od
dorosłych, którzy spieszyli się do pracy.
Co drugi gapił się w telefon i w ostatniej
chwili uskakiwał z drogi rozpędzonemu
dzieciakowi.
– Przepraszam! – krzyczał Stefek. –
Dziękuję! – „Wszystko przez Dominika,
wszystko przez Dominika”, żalił się na
brata w myślach.
Tego rana Stefek popełnił dwa błędy.
Po pierwsze, zamiast grzecznie
wyjść do szkoły, pokazał młodszemu
bratu projekt na przyrodę – przewspa
niałą mapę Słowińskiego Parku Naro
dowego. Przez cały wczorajszy wie
czór zaznaczał na niej najciekawsze
miejsca i był ze swojej pracy bardzo
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dumny. Dominik oczywiście wszyst
ko popsuł, bo odcisnął umazaną
w dżemie rękę dokładnie w miejscu
góry Rowokół.
Po drugie, Stefek postanowił szybko
naprawić plakat. Musiał wydrukować
nowy rysunek góry i przykleić go na
miejscu poprzedniego. Drukarka mia
ła fochy, a klej spadł gdzieś za biurko
i gdy Stefek skończył akcję naprawczą,
miał zaledwie piętnaście minut, by do
trzeć do szkoły. Stanowczo za mało!
Katastrofa zbliżała się coraz bardziej.
– Zdą… żę… – sapał chłopak, pę
dząc przed siebie. W oddali widział już
szkołę. Wielki zegar pokazywał pra
wie ósmą. – Zdążę! – mruknął Stefek
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i przyspieszył. Plakat nad jego głową
załopotał tryumfalnie.
Nagle tuż przed jego stopami wyro
sła ogromna kałuża. Stefek nie znosił
wuefu i całego tego skakania, wspinania
i rzucania, ale teraz myślał tylko o tym,
by się nie spóźnić. Odbił się w idealnym
momencie i wystrzelił w powietrze.
„Udało mi się! – pomyślał, gdy wylą
dował po drugiej stronie. – Nie dam się!
Dzisiaj jestem superbohateee…”.

Pac!
Przeszkoda, z którą się zderzył, krzyk
nęła przeraźliwie. Zaskoczony Stefek
zamachał rękami, a wtedy jego plakat
pomknął w górę, porwany podmuchem
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wiatru. Chłopak wrzasnął, ale nie zdążył
go złapać. Róg plakatu wpadł do wody.
– Nieee – jęknął Stefek. Wyciągnął
plakat, strzepnął wodę i podmuchał roz
paczliwie, a potem spojrzał za siebie.
– No nie! – powiedziała przeszkoda,
biorąc się pod boki.
– Iwo? – jęknął Stefek.
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Miał przed sobą klasowego łobu
ziaka, który rzadko kiedy przychodził
punktualnie do szkoły i prawie nigdy
nie robił zadań domowych, ale za to jako
pierwszy wpadał we wszystkie możliwe
tarapaty. Stefek na ogół nie chciał mieć
z nim nic wspólnego, ale w tej chwili
czuł tylko złość.
– Zniszczyłeś mój plakat! – Stefek za
cisnął pięści. – A teraz w dodatku spóź
nię się przez ciebie do szkoły!
– Spóźnimy się? – Iwo spojrzał zdzi
wiony przez ramię na zegar. – No, może
trochę. Ale nie martw się, szkoła się od
tego nie zawali, a my…
– Ja chcę mieć wzorową obecność! –
wrzasnął Stefek. – I szóstkę za plakat,
a ty go zniszczyłeś!
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– Wcale nie. – Iwo wzruszył ramio
nami. – Wpadłeś na mnie, a plakat wy
frunął ci z rąk.
– Ja biegłem bardzo ostrożnie! – darł
się Stefek, podskakując. – To ty go ze
psułeś!
– Ogarnijcie się obaj! – ktoś skar
cił ich nagle ostrym głosem. – I to w tej
chwili!
Zaskoczeni chłopcy odwrócili gło
wy i ujrzeli Kaśkę z ich klasy, która stała
kilka kroków dalej i przyglądała się im
krytycznie.

– Stefku, jeśli ci zależy na ocenie
z zachowania, to lepiej się opamiętaj –
dodała dziewczyna. – Bijatyka przed
szkołą ci nie pomoże, a przyrodę mamy
dopiero na ostatniej lekcji. Plakat zdąży
wyschnąć. A ty, Iwo, lepiej przestań się
spóźniać, bo pani wychowawczyni zno
wu zadzwoni do twoich rodziców.
– A coś ty taka przemądrzała? – bur
knął Iwo.
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– Bo mam rację. Lepiej już chodźmy.
Wyglądało na to, że Iwo ma ochotę się
jeszcze kłócić, ale Stefek mu przerwał.
– Ona ma rację – bąknął pod nosem.
Dzwonek rozległ się w chwili, gdy od
szkoły dzieliło ich jeszcze kilkadziesiąt
kroków. Niestety, światło na przejściu
dla pieszych w ostatniej chwili zmieniło
kolor na czerwony i cała trójka, niecier
pliwie podskakując, musiała odczekać,
aż znów zrobi się zielone.
– Co mamy pierwsze? – spytał Iwo,
który nadal nie pamiętał planu lekcji,
choć był już kwiecień.
– Matmę! – zawołali Kaśka i Stefek,
przekrzykując jadące ulicą samochody.
Iwo natychmiast spoważniał.
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– Serio? – dopytał.
– Serio! – odkrzyknęli.
Pojawiło się zielone światło i dziecia
ki popędziły, jakby ich plecaki miały sil
niki rakietowe. Nauczycielką matematy
ki była pani Zmorczyńska, zwana przez
wszystkich Zmorą, która nie cierpiała
głupoty, zapomnianych zadań domo
wych oraz…
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Stefek, Iwo i Kaśka wbiegli po scho
dach do szkoły, błyskawicznie zmienili
w szatni buty i wpadli na pusty już ko
rytarz. Po chwili wyhamowali przed
drzwiami do sali matematycznej. Przez
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kilka sekund stali nieruchomo i patrzyli
na klamkę.
– Ehm… – Stefek odkaszlnął. – Chy
ba trzeba wejść do środka.
– No to wchodź! – zaproponował
Iwo. – My za tobą.
– Nie, to ty powinieneś iść pierwszy.
To przez ciebie się spóźniłem!
– Nie przeze mnie, a przez przypa
dek – wyjaśnił mu Iwo. – To może Kaś
ka, co? – Spojrzał na dziewczynę. – Cie
bie wszyscy lubią! Nawet nauczyciele.
– Ani mi się śni! – prychnęła Kaś
ka. – Dlaczego ja mam to robić, skoro…
– Hej! – przerwał jej Stefek. – Widzi
cie to?
Z gazetki szkolnej na ścianie nie
spodziewanie wysunął się elektroniczny
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