
„Śledztwo będzie dla nas rozrywką…” 



„Kolejnego dnia zebrałam wszystkich w komisariacie.  
Wyjaśniłam zgromadzonym całą sprawę jeszcze raz:  
gdyby ktoś z zewnątrz wybił szybę, odłamki szkła byłyby  
w środku sklepu. Jeżeli leżały one na chodniku, to  
oznaczało, że osoba, która dopuściła się  przestępstwa, 
była w środku budynku.” 

 
Limonka 



„Wszystko działo się w ułamku sekundy. Marysia dzwoniła po 
policję, a Julka próbowała uciec porywaczowi. Bezbronny chłopiec 
siedział sam zamknięty w ciemnym pomieszczeniu bez okien. Julia 
wyszarpnęła się i podbiegła do ofiary. Porywacz już miał ją 
zaatakować, gdy do budynku wkroczyła policja.” 
 

Hortensja 



„Syn pana Mariana jak na 12–latka posiadał ogromną wiedzę na 
temat spraw detektywistycznych. Pasjonował się rozwiązywaniem 
wszelkich zagadek. Jego ulubione postacie z tej dziedziny to 
Sherlock Holmes i Ojciec Mateusz. Gdy coś tajemniczego się 
działo, wszyscy szukali pomocy u błyskotliwego nastolatka.  
Był naprawdę dobry.” 
 

Biały Królik 
 



„Janusz był pewien, że musi działać tu i teraz. Udał, że źle się  
poczuł, zadzwonił do drzwi i poprosił śledzonego o szklankę wody.  
Ten wpuścił go do przedpokoju i pospiesznie podał mu to,  
o co prosił. Był bardzo zdenerwowany.” 
 
 

Robot 



„Kilka dni z rzędu miały miejsce podobne sytuacje. Ktoś wkradał się 
do klasy podczas przerw i kradł uczniom ich rzeczy. Młodzież zaczęła 
brać ze sobą plecaki, bojąc się, że ich rzeczy również zostaną  
skradzione. Atmosfera stała się bardzo napięta. Marta miała dość. 
Wyprowadziła Sarę od znajomych i zaprowadziła na koniec korytarza.  
-Musimy to powstrzymać – rzekła z widoczną determinacją. 
 

Nenufar 



„Dostałam wiadomość od Jane: 
Agencie 1609, mam sprawę! – zawsze tak zaczynała, kiedy miała  
mi do powiedzenia coś ważnego – sprawdziłam Steve’a Arrived’a,  
mieszka w Racocie w Polsce i prawdopodobnie prowadzi nielegalną 
hodowlę pitbulli. Mogłabyś wpaść do niego i przeszukać mieszkanie?” 
 

Wiewiórka 



„Zbliża się północ, a ja zaczynam się przygotowywać do 
ostatecznego starcia. Oprócz wszystkiego, co mam dostarczyć, 
biorę jeszcze spory scyzoryk i wkładam go do kieszeni spodni. Stoję 
przed drzwiami opuszczonego zakładu. Słyszę za sobą jakiś ruch. 
Drzwi się otwierają i zostaję złapana przez jakiegoś osobnika, który 
zakrywa mi usta szmatą. Zanim się zorientowałam, odpłynęłam. 
Obudziłam się związana w jakimś pomieszczeniu, a obok mnie była… 
moja siostra.” 
 

Róża 



„Nagle zobaczyły mężczyznę w dużym skórzanym kapeluszu, 
który trzymał kilka smyczy z psami różnych ras.  
-To musi być on! Zosiu, rób zdjęcia, to będzie dowód w sprawie 
– szepnęła Helenka, która teraz poczuła się jak prawdziwy 
detektyw.  
Były bardzo podekscytowane całym zdarzeniem.” 
 

Żyrafa 


