
W którym do akcji wkracza para agentów, 
ale problemów nam wcale nie ubywa.

Panią Majkowską trochę przeraziła wizja zastawiania 
pułapki.

– Nie lepiej przekazać tę sprawę policji?
– To też zrobimy – stwierdziła bunia, po czym dodała: – 

Ale później! Najpierw obejrzyjmy szkatułkę. Przynieś ją.
Pani Grażyna poszła do sypialni, ale długo nie wracała, 

a kiedy zaczęliśmy się już o nią niepokoić, weszła ze zdru-
zgotaną miną.

– Co się stało? – wykrzyknęła pani Jaśmina.
– Szkatuła zniknęła!

Tego było już naprawdę za wiele. Gdy wreszcie zaczęliśmy 
zbliżać się do rozwiązania zagadki, zniknął przedmiot, któ-
ry mógł mieć największe znaczenie.

– I jak teraz przekażę okup? – spytała pani Grażyna 
wstrząśnięta najnowszym odkryciem.

– Nie przekażesz! – odparła bunia. – Wzywamy policję!
Babcia Henrysia podała przyjaciółce telefon, by zgłosiła 

kradzież i powiadomiła policję o tajemniczym liście z żąda-
niem okupu. Myśleliśmy, że będziemy długo czekać na reak-
cję stróżów prawa, ale ku naszemu zdumieniu patrol zjawił 
się już po kwadransie.
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Ale jak się okazało, to wcale nie oznaczało końca naszych 
kłopotów.

Gdy funkcjonariusze weszli do domu, spojrzeliśmy na sie-
bie z Marcelą zdumieni. W drzwiach bowiem stanęła po-
licjantka z parku, a towarzyszył jej funkcjonariusz, który 
prowadził wówczas radiowóz. Przedstawili się jako Agata 
Fijołek i Marcin Dziubiński.

Nie będę wam streszczał całej rozmowy, bo w kółko mu-
sieliśmy powtarzać to, o czym już wiecie, a maglowali nas 
prawie godzinę. Nie wspomniałem tylko tej Fijołek, że wi-
działem ją wcześniej w parku. Wolałem to na razie zacho-
wać dla siebie, ponieważ jedno wydawało mi się mocno po-
dejrzane. Otóż policjantka była też klientką, która pytała 
panią Grażynę o belgijskie koronki, ale teraz nie zająknęła 
się o tym ani słowem, a pani Majkowska chyba jej nie roz-
poznała. Więc na razie obserwowałem tylko rozwój sytuacji.

– Czy powinnam zapłacić okup? – zapytała pani 
Grażyna.

Fijołek spojrzała na nią uważnie, po czym odpowiedziała:
– Tu nie okup jest najważniejszy, obawiam się, że chodzi 

o coś zupełnie innego.
– To znaczy? – spytała pani Majkowska.

– Tak się składa, że prowadzę pewne śledztwo. Razem 
prowadzimy. – Skinieniem głowy wskazała swojego partne-
ra. – I cóż… Będzie to dla pań pewnym zaskoczeniem, ale 
Fąferek nie jest pracownikiem biura podróży…

– Widziałem go w Biskupinie, w autokarze z turystami – 
wtrąciłem prędko, bo nie wiedziałem jeszcze, do czego po-
licjantka zmierza.

– Nie jest prawdziwym pracownikiem – wyjaśniła. – To 
znaczy może jest, ale tylko dla kamuflażu.

– Kamuflażu? – zdziwiła się pani Jaśmina.
– Kim w takim razie jest? – dopytywała Zyta.
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– SZPIEGIEMSZPIEGIEM – padła odpowiedź, która zupełnie nas 
zaskoczyła. – Takim, który pracuje dla obcego wywiadu – 
uściśliła Fijołek.

Pani Grażyna złapała się za serce.
– O mój Boże! – szepnęła.
„Ładna historia! – jęknąłem w duchu. – Niech się tylko 

tata dowie, że wplątaliśmy się z bunią w aferę szpiegowską!”
– Nic z tego nie rozumiem. – Pani Jaśmina pokręciła gło-

wą. – Co my możemy mieć wspólnego z jakimś szpiegiem?
– To raczej pytanie do pań… – W głosie policjantki 

zabrzmiała nieprzyjemna nuta.
– Do nas?! – oburzyła się babcia Henrysia. – A skąd mamy 

to wiedzieć?!
Fijołek zmierzyła je przenikliwym spojrzeniem.
– To wasze stowarzyszenie…
– Klub! – poprawiła ją bunia. – To klub aktywnych ko-

biet, nie jesteśmy żadnym stowarzyszeniem. Tworzymy 
Klub Buń i spędzamy wspólnie czas.

– Tylko dlaczego wokół was pojawiło się mnóstwo 
szpiegów?

– To jest ich więcej? – Marcela wybałuszyła oczy.

– Wykryliśmy w pobliżu wzmożoną aktywność szpiegow-
ską – odparła Agata Fijołek.

– Dziwnym trafem – odezwał się wreszcie jej partner – 
wszystkie nitki prowadzą do jednego kłębka. – Mrugnął 
znacząco.

– Jakiego znowu kłębka? – spytała zdumiona pani Elżunia.
– To taka przenośnia, bo babcie skojarzyły mi się z robót-

kami na drutach, ee… – tłumaczył się Dziubiński trochę 
nieskładnie.

– Daj spokój! – Fijołek uciszyła go szturchnięciem w ło-
kieć. – Po prostu wszystkie tropy prowadzą do Klubu Buń – 
oznajmiła rzeczowym tonem, po czym dodała coś jeszcze 
bardziej zdumiewającego: – Agenci pracujący dla kilku ob-
cych państw spotykali się właśnie z paniami.

– A skąd o tym wie taka zwykła policjantka jak pani? – za-
pytała babcia przytomnie. – Czy takie sprawy rozwiązujecie 
w miejskim komisariacie? – powątpiewała. – Sądziłam, że 
szpiegostwem zajmują się inne służby.

– To przykrywka – odparła Fijołek, wskazując swój mun-
dur. – Skoro już mnie pani rozgryzła, to przyznam, że oboje 
również pracujemy dla wywiadu.

– Którego? – dociekała bunia.
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– Naszego państwa, oczywiście – odparła agentka, po czym 
prędko uprzedziła wszystkie pytania: – Więcej nie mogę 
powiedzieć.

– I mamy pani uwierzyć na słowo? – Babcia nie dawała się 
zbyć, a ja stwierdziłem, że to właściwa chwila, by wreszcie 
wspomnieć o pewnym fakcie.

– To pani była jakiś czas temu w Filiżance i pytała o bel-
gijskie koronki! – wytknąłem agentce.

Byłem ciekaw jej reakcji, ale ona spojrzała na mnie zimno 
spod zmrużonych powiek i powiedziała:

– Bystry z ciebie chłopak. Owszem, byłam w Filiżance, 
ponieważ już wtedy prowadziłam śledztwo.

– Ale dlaczego interesowała się pani koronkami? –  
dopytywałem.

– Z ustaleń naszego agenta w Belgii wynikało, że w pani 
rękach – tu spojrzała na właścicielkę Filiżanki – znalazła się 
bardzo cenna rzecz: przedmiot, na którym zależy agencjom 
wywiadowczym z kilku krajów.

– Co takiego? Ja? Że niby COCO? – Pani Grażyna pobladła 
i przez dłuższą chwilę nie mogła ochłonąć.

– Posiada pani szmaragd! – oznajmiła policjantka z groźną 
miną.

– Nie mam żadnych klejnotów! Sprzedaję porcelanę, stare 
zegary, obrazy, ryciny, ale nie…

– Tu nie chodzi o prawdziwy kamień! – przerwała poli-
cjantka. – Proszę przynieść szkatułę z Belgii – zażądała sta-
nowczym głosem.

– Skąd pani o niej wie? – zdumiała się pani Jaśmina.
Agentka wzruszyła ramionami.
– Pracuję dla wywiadu – skwitowała.
– No to jest pani słabo poinformowana, bo szkatuła właś- 

nie zniknęła! – oznajmiłem z triumfującą miną.
– Tego się obawiałam! – westchnęła głośno agentka.
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W którym na światło dzienne wychodzi wiele 
tajnych spraw i w końcu dowiadujemy się 

czegoś o szmaragdzie.

Po tych wszystkich szokujących informacjach panią Grażynę 
okropnie rozbolała głowa, więc Elżunia pobiegła do kuchni 
zaparzyć jej uspokajającej herbatki z melisą, a babcia Henry-
sia z Zytą i Jaśminą robiły jej zimne okłady na czoło.

Wszystkie te zabiegi wcale nie pomagały, bo pani Maj-
kowska cały czas obawiała się, że pójdzie do więzienia za 
szpiegostwo.

Tymczasem agentka Fijołek i agent Dziubiński gdzieś wy-
szli, nie udzielając nam żadnych wskazówek i wyjaśnień.

Co się stało ze szkatułką? Kto ją ukradł i dlaczego okazuje 
się tak ważna? I czym jest szmaragd, skoro nie kamieniem?

Nie znaliśmy odpowiedzi na te pytania i nie wiedzieliśmy, 
co mamy dalej robić.

– Ale jazda! – zaśmiała się Marcela.
Chyba tylko ona cieszyła się z całego zamieszania.
– Agenci, szpiedzy, wow! – mruczała.
– Jeśli myślisz, że będziesz mogła z tego zrobić relację na 

Facebooka albo Instagram, to się grubo mylisz – uprzedzi-
łem ją.

– A niby czemu nie będę mogła? – spytała buńczucznie. – 
Zabronisz mi?

– Ja nie, ale na twoim miejscu nie wdawałbym się w mię-
dzynarodową aferę szpiegowską!

– Już w niej tkwimy po uszy! – Marcela wzruszyła 
ramionami.

– No właśnie! I tak naprawdę wcale nie wiemy, co to za 
afera! Trzymaj się od niej z daleka! Dobrze ci radzę.

Marcela coś odmruknęła, ale w tej samej chwili wrócili 
agenci Fijołek i Dziubiński. Tym razem byli bardziej skorzy 
do wyjaśnień i mieli dla nas parę zaleceń. Nie zostaliśmy 
więc z tym paskudnym problemem całkiem sami.

– Wiecie, kto mógł ukraść szkatułę Grażynki? – zapytała 
ich pani Zyta.
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– Zapewne jeden ze szpiegów, którzy zdobyli jej sympatię – 
odparła agentka.

– Więc znamy tego człowieka? – spytała Jaśmina.
– Ależ oczywiście. – Policjantka się uśmiechnęła. – Przez 

cały czas wszyscy byliście pod naszą obserwacją – wyznała, 
a ja w tym momencie przypomniałem sobie kilka dziwnych 
sytuacji, w których miałem wrażenie, że ktoś mi się przyglą-
da. Tymczasem Fijołek mówiła dalej: – Zarówno pan Olek, 
jak i Fąferek to szpiedzy pracujący dla obcego wywiadu.

– Olek? – Pani Grażyna zrobiła wielkie oczy.
Mnie też poruszyła ta wieść, choć przecież pierwszy rzu-

ciłem na niego cień podejrzenia. Nie sądziłem jednak, że 
może być szpiegiem!

– Więc który z nich ukradł szkatułkę? – dopytywała 
bunia.

– Myślę, że Bartosz Sudoł – padła równie zaskakująca 
odpowiedź.

– Fotograf? – wykrzyknęła pani Jaśmina. – To do niego 
zupełnie niepodobne! – oznajmiła, po czym klubowiczki 
głośno i chaotycznie zaczęły komentować tę informację, 
podczas gdy mnie nadal nurtowało jedno pytanie:

– O co chodzi z tym szmaragdem?

– To jest sedno całej sprawy! – odparła z powagą Fijołek. – 
Nie powinnam tego w ogóle mówić, tym bardziej, że szka-
tułka zniknęła, ale chyba dzięki wam szybciej ją odnajdzie-
my. Musicie jednak zdawać sobie sprawę z powagi sytuacji, 
żebyście nie podejmowali pochopnych działań na własną 
rękę. I żadnych relacji na Instagramie! – zastrzegła, rzucając 
karcące spojrzenie Marceli.

– Powiedziałeś jej coś? – syknęła mi do ucha kuzynka.
– Ani słowa – zapewniłem.
– To skąd wiedziała? Podsłuchują nas? – Marcela pobladła.
– Kto wie… – odszepnąłem.
Ja również poczułem się nieswojo. Prędko robiłem rachu-

nek sumienia i przypominałem sobie, o czym do tej pory tu 
mówiłem i co mogło teraz zostać wykorzystane przeciwko 
mnie.

– Więc co z tym szmaragdem? – ponaglała agentkę bunia.
– Jak już wspomniałam, nie chodzi tu o żaden kamień 

szlachetny. W celach operacyjnych nazwano tak kartę pa-
mięci. Jest na niej zapis nielegalnie nagranej kompromitują-
cej rozmowy ważnych polityków w Brukseli.

– O la, la! – zanuciła babcia Henrysia. – A to się nam 
trafiło!
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– Jak ślepej kurze ziarno – mruknęła pani Grażyna. – Ale 
co my mamy z tym wspólnego? – zapytała głośno. – Co ma 
z tym wspólnego moja szkatułka?

Agentka Fijołek zaczerpnęła tchu, po czym wyjaśniła:
– Trafiła na aukcję przypadkiem. Jeden ze szpiegów, ten, 

który nagrał tę feralną rozmowę, ukrył ją właśnie w tej szka-
tule i zaczął szantażować nagranych polityków. Gdy jednak 
odpowiednie służby wpadły na jego trop, musiał salwować 
się ucieczką. Zdążył zawieźć szkatułę do domu swojej star-
szej ciotki, ponieważ sądził, że nikt nie będzie tam szukał 
jego cennej karty pamięci. Sam na długi czas również prze-
padł jak kamień w wodę. Okazało się, że trafił do więzienia, 

lecz w chwili zatrzymania nie odnaleziono przy nim karty 
pamięci z nagraniami. Dalej więc groził, że je upubliczni. 
Jednak w czasie jego pobytu w więzieniu ciotka zmarła, a jej 
najbliższy spadkobierca wystawił na sprzedaż meble i przed-
mioty z jej domu. Tym sposobem szkatułka również trafiła 
na aukcję.

– A ja ją wtedy kupiłam – wtrąciła pani Grażyna. 
– Wylicytowała pani również piękne koronki, a świad-

kowie widzieli, że wkłada je pani do tej właśnie szkatuły. 
Wkrótce agenci wpadli na trop „szmaragdu” i tak przez 
przypadek znalazła się pani w samym centrum afery szpie-
gowskiej. Agenci nie mieli jednak pewności, czy karta nadal 
jest w szkatułce ani czy pani o tym wie. Chcieli odzyskać 
nagrania bardzo dyskretnie, dlatego zainteresowane agencje 
wywiadowcze uruchomiły swoich szpiegów w Polsce.

– Więc to wszystko przez jakieś głupie nagranie? – nie do-
wierzała bunia. – Nie mogli Grażynce o nim powiedzieć? 
Przecież oddałaby im tę kartę wraz ze szkatułką.

– Nawet dobrze się złożyło, że o niej nie wiedziała. Bo na-
granie mogło trafić w niewłaściwe ręce. Nie mogę zdradzać 
szczegółów, ale zapewniam, że to bardzo poważna sprawa 
i zapewne nie chciałyby mieć panie z nią nic wspólnego!
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W którym pani Majkowska znowu nas 
zaskakuje i powraca człowiek z lasu.

– Och, na pewno nie! – zapewniła odruchowo pani Jaśmina.
– Problem w tym, że szmaragd dostał się w ręce któregoś 

ze szpiegów. Musimy go odzyskać i liczymy na pań pomoc.
– Wolałabym się już w nic nie mieszać! – oznajmiła pani 

Grażyna. – Skoro nie mam szkatuły i tego nagrania, teraz 
to wasza sprawa!

– Niestety, mają w niej panie duży udział, więc nie ma już 
odwrotu.

– Co mamy zrobić?
– Od tej pory musicie z nami współpracować i robić to, 

co wam powiem – oznajmiła agentka Fijołek rozkazującym 
tonem.

– Mamy być szpiegami? – zdumiała się pani Elżunia.
– Ależ skąd! Macie mieć tylko oczy i uszy szeroko otwarte.
– Skoro nie mamy już szkatuły i ukrytego w niej nagrania, 

to chyba nasza rola się skończyła, prawda? – obruszyła się 
bunia, lecz Fijołek pokręciła głową.

– Nie do końca tak jest, ponieważ na naszym terenie nadal 
działają szpiedzy obcych wywiadów.

– O rany! – mruknęła Marcela.
– Niedługo wrócimy i powiemy, co macie robić – odezwał 

się agent Dziubiński.

Gdy tylko agenci Fijołek i Dziubiński wyszli, pani Grażyna 
odetchnęła z ulgą, a pozostałe klubowiczki zaczęły głośno 
i żywiołowo komentować ostatnie zdarzenia. Wreszcie Mar-
cela zwróciła im uwagę, że dom może być na podsłuchu.

Kobiety natychmiast umilkły i zaczęły rozmawiać szeptem.
– Mam wrażenie, że to wszystko jest jakimś koszmarem 

sennym! – powiedziała pani Jaśmina, na co Grażyna jęknęła 
i złapała się za skronie.

– A ciebie, biedactwo, nadal boli głowa? – spytała ze 
współczuciem pani Elżunia.

– Chyba przez to, że nie powiedziałam wam całej praw-
dy… – Pani Majkowska ze wstydem zagryzła wargi, a ja 
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czujnie nadstawiłem ucha i przysunąłem się bliżej stołu, by 
słyszeć te wszystkie szepty.

– Co ty mówisz, kochana? Co przed nami ukryłaś? – Bu-
nia łagodnym głosem zachęcała przyjaciółkę do dalszych 
zwierzeń.

– Bo ja… Bo ja… – Pani Grażyna nie mogła wydobyć 
z siebie głosu. – Och, jestem okropna! – jęknęła. – Przeze 
mnie grozi wam wielkie niebezpieczeństwo!

– No teraz to już mnie na serio przestraszyłaś – stwierdziła 
bunia. – Mów, o co chodzi!

– Chodzi o szkatułkę. – Pani Majkowska jeszcze ściszyła 
głos. – Wcale nie zniknęła. Nadal ją mam!

– Co takiego? – Pani Jaśminie wyrwał się głośniejszy 
okrzyk. Szybko zakryła więc usta dłonią i spytała ściszonym 
głosem: – Masz tę szkatułkę?

– Uhm…
– To dlaczego im jej nie oddałaś? Przecież byłoby po spra-

wie – syknęła pani Jaśmina.
– A skąd mam mieć pewność, że to byli ci „dobrzy”? – 

Powiodła po nas wymownym spojrzeniem. – Poza tym nie 
chciałam was mieszać w sprawę z okupem, dlatego powie-
działam, że już jej nie mam.

– Chciałaś go sama zapłacić? – upewniała się Zyta.
– Tak. Bo może jednak temu Fąferkowi coś grozi?
– Przecież to szpieg, a jego porwanie zostało sfingowane – 

przypomniała Jaśmina.
– To ona tak twierdzi – odparła pani Majkowska, mając 

na myśli agentkę Fijołek.
– Racja. – Elżunia skinęła głową.
– Myślicie, że to nagranie jeszcze tam jest? – spytała pani 

Zyta.
– Nie znalazłam w szkatule żadnej tajnej skrytki, ale 

może naprawdę ktoś w niej coś ukrył – odpowiedziała pani 
Grażyna.
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– Przynieś ją wreszcie i dokładnie ją obejrzyjmy! – poleciła 
bunia, lecz Zyta poradziła:

– Lepiej nie tutaj. Pojedźmy do Filiżanki.
– Słusznie! – zgodziła się bunia. – Trzeba ją wywieźć 

z domu, i to czym prędzej.
– Co zamierzasz z nią zrobić? – dopytywała Jaśmina.
– Oddam ją osobie, która się po nią zgłosi. W ten sposób 

pozbędę się szkatuły, a szpiedzy na pewno się o tym dowie-
dzą i dadzą mi święty spokój.

– To może być ryzykowne, ale co nam szkodzi spróbo-
wać! – stwierdziła po namyśle pani Zyta.

Godzinę później siedzieliśmy już w Filiżance. Pani Grażyna 
otworzyła sklep jak gdyby nigdy nic, bo stwierdziliśmy, że 
należy się zachowywać zupełnie naturalnie, choć dookoła 
nas mogli czaić się różni agenci.

Wcześniej obejrzeliśmy dokładnie szkatułkę, opukaliśmy 
ją, nawet podważyliśmy boki i wieczko pęsetą, ale nie zna-
leźliśmy żadnego schowka, w którym można by schować 
kartę pamięci.

– Może to wcale nie ta szkatułka! – skwitowała nasze da-
remne wysiłki pani Zyta.

– Niech ci szpiedzy robią z nią sobie, co chcą, tylko niech 
dadzą nam spokój! – mruknęła babcia Henrysia.

Pani Grażyna nerwowo spojrzała na zegarek.
– Zbliża się godzina zero – powiedziała, mając na myśli, że 

nadeszła pora przekazania szkatułki.
Ukryliśmy się na zapleczu i z rosnącym niepokojem czeka-

liśmy na osobę, która miała się zjawić.
Gdy nasze nerwy były już napięte do granic możliwości, 

zabrzęczał dzwoneczek przy drzwiach i aż podskoczyliśmy 
z emocji.

Tymczasem do sklepu nie wszedł żaden szpieg, tylko pan 
Józef, stały klient pani Grażyny.

– Dzień dobry! – przywitał się z uśmiechem. – Ma pani 
dziś coś nowego?

– Niestety, panie Józefie, dawno nie byłam po towar, od 
paru dni nie przywiozłam nic nowego.

– Szkoda, wielka szkoda! – Mężczyzna był zawiedziony.
– Może przyjdzie pan innym razem? Postaram się zakupić 

jakieś piękne bibeloty. – Pani Majkowska starała się delikat-
nie zniechęcić pana Józefa do dłuższej wizyty w sklepie.
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Nerwowo zerkała na drzwi wejściowe i drżącymi palca-
mi dotykała szkatułki leżącej na ladzie. Chociaż minęła już 
umówiona godzina, nikt nie zjawił się po okup, za to namol-
ny staruszek z braku laku zainteresował się szkatułką.

– A co tu pani ma ładnego? – zapytał, podchodząc bliżej 
do lady.

– Och, to nie jest na sprzedaż.
– Mogę ją obejrzeć? – zapytał, nie zważając na słowa sprze-

dawczyni. – Jaka piękna! Moja żona miała kiedyś podobną!

– Doprawdy? – Pani Majkowskiej niezręcznie było zbyć 
staruszka, więc przysunęła szkatułkę do siebie, ale on zupeł-
nie nie zdawał sobie sprawy, że jest w tej chwili nieproszo-
nym gościem, więc poprosił:

– Mogę ją obejrzeć? Kiedy na nią patrzę, przypominają mi 
się dawne szczęśliwe czasy z moją Małgosią… – westchnął 
i spojrzał załzawionymi oczami na panią Grażynę, której od 
razu zmiękło serce, więc podsunęła mu szkatułkę.

– Może ją pan obejrzeć, ale niestety jest już zarezerwowa-
na i zaraz ktoś przyjdzie ją odebrać.

– Dobrze, dobrze – mruknął starszy pan. – Tylko sobie 
popatrzę…

– PST! Grażyna! – syknęła pani Zyta przez szparę 
w drzwiach zaplecza.

– O co chodzi? – Pani Majkowska przyszła do nas na 
chwilę, zasłaniając mi jednocześnie widok na pana Józefa.

– Powiedz mu, żeby sobie poszedł, bo jeszcze będzie miał 
kłopoty! – doradziła Zyta.

– Zaraz się go pozbędę – odparła szeptem pani Grażyna, 
ale w tej samej chwili po raz drugi zabrzmiał dzwonek przy 
drzwiach wejściowych.
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W którym jest mnóstwo szpiegów, a rozwój 
wypadków przynosi zaskakujące zakończenie.

Pani Majkowska zostawiła uchylone drzwi, więc prędko 
zajęliśmy z Marcelą miejsce przy nich, żeby lepiej widzieć 
i słyszeć, to co się wydarzy.

Tymczasem zobaczyłem, że pan Józef nie opuścił jeszcze 
sklepu. Stał przed ścianą z obrazami w złoconych ramach 
i był tak pochłonięty kontemplowaniem malowideł, że nawet 
nie zwrócił uwagi na nowego klienta, który właśnie wszedł. 
A gdy tylko go ujrzałem, ciarki przeszły mi po plecach.

– Przyszedłem po szkatułę – powiedział mężczyzna 
w czarnej bluzie i czarnym kapturze nasuniętym na oczy.

To był ten sam facet, którego spotkaliśmy z Marcelą 
w lesie!

– Oczywiście, proszę, już na pana czeka. – Pani Grażyna 
starała się mówić naturalnym głosem, ale i tak było w nim 
słychać olbrzymie napięcie i zdenerwowanie.

Mężczyzna położył na ladzie kilka banknotów, jakby pła-
cił za szkatułkę, w ogóle do niej nie zaglądając, a potem opu-
ścił sklep.

Wtedy wyszliśmy z naszej kryjówki i podbiegliśmy do du-
żego okna, by zobaczyć, co będzie dalej.

To, co wydarzyło się w następnej chwili, przypominało ka-
dry z filmu sensacyjnego. Mężczyzna ze szkatułką wyszedł 
przed sklep i w tej samej chwili podjechał do niego na mo-
tocyklu pan Olek, z drugiej strony z piskiem opon zatrzymał 
się jakiś samochód, z którego wyskoczyło dwóch facetów, 
a po chwili dołączyła do nich jeszcze agentka Fijołek i wszy-
scy próbowali zatrzymać tego w czarnej bluzie i wyrwać mu 
z dłoni szkatułkę. W jakiś sposób udało mu się ich wyminąć 
i parę sekund później wskoczył na tylne siedzenie ścigacza, 
którym podjechał jeszcze ktoś inny i razem odjechali w siną 
dal, mknąc przez ulice miasta.
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Pozostali agenci rozpierzchli się na wszystkie strony i pręd-
ko wtopili w tłum przechodniów, a my z nosami przyklejo-
nymi do szyby zastygliśmy niczym woskowe figury.

– Widzieliście TO TO? – Ciszę wreszcie przerwała Marcela.
– Nie wiem, co się właściwie wydarzyło, ale wygląda na 

to, że mamy tych wszystkich szpiegów z głowy – stwierdziła 
pani Zyta.

– A więc nie ma dziś pani nic nowego? – Nagle dotarł do 
nas czyjś głos i dopiero po chwili zdaliśmy sobie sprawę, że 
w kącie sklepu nadal stoi pan Józef, nieświadom tej całej 
zwariowanej akcji.

– Nie, już mówiłam – ocknęła się pani Grażyna. – Może 
pan przyjść za parę dni. Myślę, że wtedy będę już miała 
nowy piękny towar. – Uśmiechnęła się.

– Wyśmienicie! – ucieszył się staruszek. – W takim razie 
do widzenia! – powiedział i podszedł do drzwi.

Na moment się jeszcze przed nimi zatrzymał, pogmerał 
w kieszeni marynarki, uniósł w palcach niewielki przedmiot 
i powiedział:

– Miłego dnia życzę! Teraz już będziecie bezpieczni. – Po-
nownie włożył rękę do kieszeni, a potem żwawiej, niż moż-
na było się tego po nim spodziewać, wyszedł ze sklepu.

Przez długą chwilę 
staliśmy z rozdziawio-
nymi ustami, aż wresz-
cie dotarło do nas, co 
pan Józef nam pokazywał.

– Przecież to był szmaragd! – 
wykrzyknąłem. – Karta 
z nagraniem!

– Ale jak to? Skąd…? 
Przecież… – Pani Grażyna 
mrugała powiekami oszołomiona. – Pan Józef?

– Ha, ha, ha! Ten dziarski staruszek wykiwał 
wszystkich szpiegów! – zaśmiewała się Marcela.

– Ale skąd wiedział o karcie? – spytała zdez-
orientowana pani Jaśmina.

– Najwidoczniej sam jest szpiegiem! – od-
parłem, a potem wypadłem na ulicę, by do-
gonić pana Józefa i uzyskać od niego więcej 
informacji.

Gdy się jednak rozejrzałem, mężczyzny 
już nigdzie nie było, zniknął, jakby rozpły-
nął się w powietrzu.
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Choć od tych wydarzeń minęło już trochę czasu, do tej pory 
nie dowiedziałem się, co znajdowało się na tym kompromi-
tującym nagraniu, ale w sumie może to i lepiej, bo na co mi 
ta wiedza. 

Pan Józef niemal każdego dnia dalej przychodził do Fili-
żanki, ale nigdy słowem nie wspomniał o roli, jaką odegrał 
w całej tej szpiegowskiej awanturze. Mam jednak nadzieję, 
że jeszcze kiedyś dowiem się od niego czegoś ciekawego.

Panie z Klubu Buń jak zwykle spotykały się w Pychotce, 
a my z Marcelą, gdy nadszedł wrzesień, musieliśmy wrócić 
do szkoły.

W pamięci zostały mi jednak wakacje tak ekscytujące 
i pełne przygód, że po paru tygodniach w szkole zatęskni-
łem za kolejną zwariowaną, daleką wyprawą, ale o tym opo-
wiem wam w innej książce.

Do zobaczenia wkrótce! 



Zdjęcie: Aleksandra Sitarek

Agnieszka Agnieszka 
       Stelmaszyk       Stelmaszyk

Uwielbiana przez młodych czytelników autorka wielu 
popularnych książek dla dzieci i młodzieży, między innymi 
serii podróżniczo-przygodowej Kroniki Archeo, której kolejne 
części ukazują się już od 2010 roku, nieodmiennie natychmiast 
zyskując status bestsellera.

Znakiem charakterystycznym twórczości autorki jest humor, 
tworzenie sympatycznych postaci oraz wplatanie we wciągające 
fabuły prawdziwych miejsc i wydarzeń, faktów związanych 
z przyrodą i historią. Dzięki temu jej powieści z powodzeniem 
łączą elementy rozrywkowe i edukacyjne, od wielu lat rozbudzając 
wyobraźnię i rozszerzając zainteresowania czytelników.

W swojej nowej serii Mazurscy w podróży Agnieszka 
Stelmaszyk w unikalny sposób łączy w wyjątkową całość kilka 
ze swoich największych pasji – pisarstwo, podróże i fotografię. 
Wakacyjne perypetie bohaterów zostały bowiem zainspirowane 
przygodami autorki przeżywanymi podczas zagranicznych 
wyjazdów w gronie rodzinnym, podczas których wykonała ona 
zdjęcia wykorzystane do zilustrowania serii.

Sięgnijcie po wcześniejsze  Sięgnijcie po wcześniejsze  
tomy serii!tomy serii!
Tom ITom I

Jędrek nie potrafi długo usiedzieć w jednym miejscu. Tak samo jak 
członkowie jego rodziny! Gdy nadchodzą wakacje, Mazurscy postanawiają 

więc wyruszyć w podróż życia. 

Wszystko układa się jednak zupełnie inaczej, niż planowali… Średniowieczne 
zamki i weneckie kanały stają się tłem dla prawdziwej kryminalnej zagadki!

Czy mimo mrożących krew w żyłach zbiegów okoliczności rodzinie uda się 
odwiedzić wszystkie zaplanowane miejsca? I co wyniknie z ich spotkania 
z podejrzanym fakirem, który podąża za Mazurskimi z kraju do kraju?



Tom IITom II

Mazurscy nigdy nie mają dość przygód! Kiedy tylko zaczynają się kolejne 
wakacje, znów wyruszają w daleką podróż. Tym razem marzą między innymi 

o tym, żeby zobaczyć Ocean Atlantycki oraz zwiedzić Berlin i Normandię.

Członkowie rodziny przyciągają jednak kłopoty jak magnes, po drodze 
ponownie znajdują się więc w centrum niebezpiecznej kryminalnej intrygi!

Czy kiedy bunia zostanie oskarżona o porwanie tajemniczej Prozerpiny, 
Mazurskich zaczną śledzić podejrzani kowboje, a ich samochód się zepsuje, 

rodzinie uda się bezpiecznie ukończyć podróż?

Tom IIITom III

Przed Mazurskimi następna niezapomniana podróż, wiodąca tym razem 
wśród malowniczych szkockich wzgórz i kornwalijskich klifów.  

Rodzina wybierze się na przejażdżkę pociągiem do Hogwartu z filmów 
o Harrym Potterze, ruszy na poszukiwanie potwora z Loch Ness i odwiedzi 

Stonehenge oraz wiele innych niezwykłych miejsc.

Podróż będzie jak zwykle obfitowała w niespodzianki – Mazurscy 
zostaną bowiem wciągnięci w sprawę zaginięcia bezcennego Kamienia 

Przeznaczenia… Kim okaże się Gang Niewidzialnych, który dokonał jego 
brawurowej kradzieży?

I dlaczego Mazurscy otrzymają zaproszenie na herbatkę w pałacu 
Buckingham z samą… królową brytyjską?



Tom IVTom IV

Mazurscy ponownie wyruszają w drogę, by przeżyć wyjątkowe przygody! 
Tym razem zwiedzą między innymi krainę rowerów i tulipanów – Holandię, 
wybiorą się na poszukiwanie skarbów w Karpaczu i zdobędą szczyt Śnieżki. 
Odwiedzą też Smoczą Jamę w Krakowie, obejrzą największy diament świata 
i wpakują się w sam środek niebezpiecznej afery. Rozpocznie się ona wizytą 

w pewnej amsterdamskiej szlifierni, a zakończy… porwaniem buni!  
Czy rodzinie uda się ją uratować?


