
Witajcie!

“Lato, lato, lato czeka...” – wakacje zbliżają się wielkimi

krokami. Za nami rok pełen wrażeń i ciężkiej pracy. Serdecznie

dziękujemy wszystkim tym, którzy sięgali po naszą gazetkę oraz

angażowali się w jej redagowanie. W letnim numerze

“Szesnastki” znajdziecie m.in. sondaż na temat najciekaszych

szkolnych wydarzeń czy też wyjaśnienia często stosowanych

angielskich skrótów. Szczególnie zapraszamy do lektury działu

“Nasza twórczość”. Zamieściliśmy w nim opowiadanie

“Tajemnica ślubu” autorstwa Ali Kostro-Olechowskiej. Życzymy

miłej lektury!
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Rok szkolny dobiega końca. Postanowiliśmy dowiedzieć się, co najbardziej utkwiło
Wam z niego w pamięci. W związku z tym w piątek 08.06.2018r. wśród uczniów
i nauczycieli naszej szkoły została przeprowadzona sonda. Pytanie na jakie musieli
odpowiedzieć brzmiało: „Jakie jest Twoje najciekawsze/ulubione tegoroczne
zdarzenie z życia szkoły?”. Oto niektóre odpowiedzi:

Klaudia l.12

„Moim ulubionym zdarzeniem z życia szkoły jest to, gdy któregoś
dnia zostaliśmy po lekcjach na placu zabaw. Było naprawdę fajnie.
Wszyscy bawiliśmy się w berka, ale w pewnej chwili kolega prawie
zrzucił mnie z drabinek, na których się znajdowałam. Pamiętam,
że strasznie się wtedy przestraszyłam lecz na szczęście nic mi się
nie stało”.

Maciek l.10

„Według mnie, najciekawsze zdarzenie z życia szkoły
to wycieczka do Bydgoszczy. Zwiedzaliśmy w niej m.in. Muzeum
Mydła i Historii Brudu, w którym dowiedzieliśmy się prawie
wszystkiego o mydle i brudzie, Stary Rynek oraz Krainę Karmelu,
w której nauczyliśmy się robić pyszne lizaki. Po drodze zjedliśmy też
bardzo dobre lody, a później pojechaliśmy do domu”.

Marysia l.13

„Moim zdaniem najciekawszym zdarzeniem z życia szkoły jest
Piknik z 16-stką. Było tam wiele fajnych atrakcji i zabaw. Jednak
najbardziej podobał mi się występ osób, które skakały
na specjalnych butach ze sprężynami”.
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Nikola l.8

„Moim ulubionym wspomnieniem z życia szkoły jest pewna
godzina zajęć komputerowych. Pamiętam, że było wtedy
bardzo fajnie, ponieważ przez prawie połowę lekcji, wszyscy
graliśmy w śmieszne gry i każdy z nas super się bawił”.

Natalia l.9

„Najlepiej wspominam wycieczkę do Parku Linowego w
Rulewie. Wszyscy bawiliśmy się wspaniale. Jednak
pamiętam, że w pewnej chwili nie mogłam dosięgnąć do
linki, do której trzeba się przypiąć. Próbowałam i
próbowałam, ale nic nie wychodziło. Na szczęście po
krótkim czasie pomogła mi moja koleżanka. Razem
dokończyłyśmy wspinaczkę i poszłyśmy korzystać z innych atrakcji takich jak mini
zoo, czy plac zabaw z tyrolką”.

P. Asia

„Najciekawszym wydarzeniem z życia szkoły jest dla mnie
dwudniowa wycieczka do Gdańska, a dokładniej sam nocleg.
Urządziliśmy sobie wtedy tak zwaną „Zieloną noc”, podczas której
została użyta pasta do zębów. Oczywiście wycieczka wszystkim
się podobała i chętnie pojechalibyśmy tam jeszcze raz”.

Marta l.11

„Moim ulubionym wspomnieniem z życia szkoły jest to, jak
kiedyś po lekcjach zostałam z koleżanką na placu zabaw i
tyrolce. Pogoda była piękna, a my bawiłyśmy się naprawdę
wspaniale. Jednak ni stąd ni zowąd zaczął padać deszcz.
Szybko schowałyśmy się pod tyrolkę, aby nie zmoknąć.
Siedziałyśmy tam około 15 minut, ale czas się nam nie dłużył
ponieważ spędziłyśmy go na przyjemnej i wciągającej rozmowie. Potem niebo się
rozpogodziło, a my dalej cudownie się bawiłyśmy”.

Sondę przeprowadziła Ania Kowalska z klasy VIa
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Trochę historii

1 czerwca obchodziliśmy Dzień Dziecka. Z tej okazji warto przypomnieć o tym,

że każdemu dziecku, niezależnie od pochodzenia, koloru skóry czy wyznania,

przysługują takie same prawa – prawa dziecka. Nie wszędzie te prawa są

jednak przestrzegane. Łamane są zwłaszcza w krajach bardzo ubogich. W tym

numerze chcielibyśmy przedstawić Wam historię niezwykłego pakistańskiego

chłopca, który walczył o prawa dzieci. Nazywał się Iqbal Masih. Bez wątpienia

zasługuje on na miano bohatera. Dlaczego? Przeczytajcie sami.

Iqbal Masih był pakistańskim chłopcem.

Urodził się w 1983 roku, a zmarł w 1995.

Pochodził z ubogiej rodziny, która oddała go

do ciężkiej, niewolniczej pracy w zamian

za spłatę długu za leczenie jego brata.

Chłopcu udało się jednak uciec z fabryki,

w której pracował. Pomogła mu w tym

organizacja Front Wyzwolenia Pracujących

Dzieci, z którą później współpracował.

Iqbal był niezwykle odważny i wytrwały.

Chciał uratować wszystkie pakistańskie

dzieci, dlatego zdobywał dowody na wyko-

rzystywanie ich do ciężkiej pracy. Znajdował

fabryki i fotografował pracujące w nich dzieci

oraz panujące tam warunki. Dzięki jego

działaniom zamykano kolejne fabryki, a

dzieci odzyskiwały wolność. Na uwagę

zasługuje także wytrwałość Iqbala w dążeniu

do celu. Chłopiec chciał studiować i zostać

adwokatem. Sam nauczył się pisać i czytać.

Niestety swoją działalność na rzecz

niewolniczo pracujących dzieci przypłacił

życiem. Pośmiertnie w 2000 roku został

nagrodzony The World's Children's Prize for

the Rights of the Child.

Jeśli zainteresowała Was historia Iqbala,

zachęcamy do zapoznania się z książką

włoskiego pisarza Francesco D'Adamo Iqbal,

w której opisano życie tego niezwykłego

chłopca.

https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Francesco_D'Adamo&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Iqbal_(ksi%C4%85%C5%BCka)
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Już niedługo wakacje, dużo wolnego czasu. Może więc zachęcimy Was
do obejrzenia filmów, które sami oglądaliśmy w mijającym roku
szkolnym.

Doktor Strange to wciągający i pełen akcji film wytwórni
Marvel Studios. Oparty na znanym światowym komiksie,
wyreżyserowany przez Scotta Derriksona (znanego też z filmu
"Dzień, w którym zatrzymała się ziemia"), natomiast
scenariusz stworzył Jon Spaihts który stworzył scenariusze
do takich filmów jak: "Prometeusz" czy "Pasażerowie".
Główną rolę przyjął Benedict Cumberbatch. "Doktor Strange"
to historia utalentowanego neurochirurga, dr Stephena
Strange'a, którego tragiczny wypadek samochodowy
zakończył karierę i odmienił życie, odbierając mu sprawność
w rękach. Kiedy tradycyjne metody leczenia zawiodły,
w poszukiwaniu uzdrowienia i nadziei Strange trafia

do tajemniczej tybetańskiej samotni, zwanej Kamar-Taj. Tam szybko orientuje się, że
nie jest to jedynie ośrodek kuracyjny, ale przede wszystkim miejsce walki
z niewidzialnymi mrocznymi siłami, dążącymi do zniszczenia naszej rzeczywistości.
Podczas pobytu u mistyka Pradawnego doktor zdołał udaremnić spisek. Mistyk, by
wynagrodzić bohaterstwo Stephena, zgodził się podzielić z nim tajnikami magii.
Wkrótce – Doctor Strange – mistrz sztuk magicznych zmuszony będzie wybierać
pomiędzy powrotem do dawnego życia w bogactwie i sławie, a próbą obrony świata
przed złymi mocami.

Bardzo polecam ten film wszystkim fanom fantasy i fanom produkcji Marvela.

Mikołaj Napieralski kl. VIa

Avengers: Infinity War

Potężny tytan Thanos chce zdobyć kamienie nieskończoności.
Drużyna Avengers próbuje go powstrzymać, przy wsparciu
T’Chali króla Wakandy, Strażników galaktyki i Doktora
Strange’a może im się udać. Czy Thanos zdobędzie wszystkie
kamienie? Jeśli to zrobi, to konsekwencje jego czynu będą
ogromne. Czy syn Odyna powstrzyma szalonego tytana? Kto
poświęci kamień nieskończoności, aby inni mogli uratować
świat? Tego dowiecie się oglądając „ Avengers: Infinity War”.

Jakub Heigelman kl. VIa
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CU – see you (trzymaj się, do zobaczenia
-skrót ten powstał od wymowy słów C –
„si” oraz U –„ju”, dlatego też CU wymawia
się prawie identycznie jak see you)

W8 –wait (czekaj -skrót ten powstał
ze względu na wymowę słowa W8. Mamy
tu połączenie litery W oraz ósemki – czyli
po angielsku eight, W8 wymawia się
prawie identycznie jak wait)

BRB – be right back (zaraz wrócę - często
spotykany w grach internetowych.)

IMHO – in my humble opinion (moim
skromnym zdaniem – skrót często stoso-
wany na forach internetowych)

IMO – in my opinion (moim zdaniem
-stosowany wymiennie ze skrótem IMHO)

AFK – away from keyboard (z daleka
od klawiatury - skrót ten jest często
stosowany w grach komputerowych
w których mówi się że gracz jest AFK, czyli
jest nieaktywny, nie ma go przy kompu-
terze)

AFAIK – as far as I know (o ile wiem -
często stosowany na forach internetowych
jak nie jesteśmy pewni jakiejś tezy)

BTW – by the way (przy okazji - skrót ten
jest często stosowany na forach oraz
stronach internetowych)

EOT – end of topic (koniec tematu –jeżeli
mamy dość rozmowy i dla nas jest już
skończona, często używany skrót na forach
internetowych)

FAQ – Frequently Asked Question
(najczęściej zadawane pytania – skrót
często stosowany na forach oraz stronach
internetowych, znajduje się w miejscu
gdzie mamy zestaw odpowiedzi
na powtarzające się pytania)

LOL – lots of laugh (multum
śmiechu –chyba najpopularniejszy
angielski skrót internetowy, używany
praktycznie wszędzie)

K – OK (OK –nawet tak krótki wyraz jak
OK doczekał się skrótu! :-) )

PLS - Please (Proszę)
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Czy umiesz szybko wypowiedzieć?

‘’Red lorry, yellow lorry, red lory, yellow lorry …” /auto/

‘’She sells sea shells on the seashore” /muszle/

”Greek grapes, Greek grapes, Greek grapes …” /winogrono/

„I scream, you scream, we all scream for ice cream…” /lody/

„If two witches were watching two watches, which witch would watch
which watch?” /zegar zegar czarownica czarownica/

Made by Magdalena Rudnik ;)

– Jak brzmi liczba mnoga rzeczownika weekend?
– Wakacje.

Jaki jest szczyt skąpstwa?
Złamanie sobie kciuka przy wyciskaniu pasty do zębów.

– Jasiu, znowu dostałeś jedynkę z historii.
– Jak widzisz tato, historia lubi się powtarzać.

Dowcipy dostarczył Jakub Heigelmann (kl. VIa)
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Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai to seria książek dla dzieci napisanych przez
Martina Widmarka. Opowiada ona o przygodach dwójki dzieci – Lassego i Mai, którzy
żyją w małym miasteczku Valleby i prowadząc swoje biuro detektywistyczne,
pomagają komisarzowi policji rozwiązywać rozmaite zagadki. Seria cieszy się dużą
popularnością. Nasi uczniowie również chętnie po nią sięgają. Dlatego szczególnie
zachęcamy Was do przeczytania opowiadania pt. Tajemnica ślubu Alicji
Kostro-Olechowskiej z klasy Vd. Ala, zainspirowana przygodami dwójki detektywów,
postanowiła sama napisać o ich kolejnym śledztwie. Jak poradziła sobie z tym
zadaniem? Przekonajcie się sami.

Rozdział 1

WIELKA UROCZYSTOŚĆ

Padał deszcz. Lasse i Maja siedzieli w biurze i czytali niedawno wypożyczony
„Poradnik dla każdego detektywa”. Było w nim mnóstwo ważnych rzeczy, więc robili to
uważnie.

– Nudy. Tyle tam ciekawostek, no ale ile można czytać?! – westchnęła Maja. – Żeby się
chociaż coś wydarzyło, to nawet pogoda by mi nie przeszkadzała, ale tak to nie ma nic
do roboty – dodała.

– Nie marudź, tylko patrz, listonosz idzie! – woła Lasse. – Oby tu przyszedł!

Rzeczywiście, listonosz Franco Bollo wcisnął dzwonek i cały zmoknięty podał
Lassemu list.

– Co za pogoda! Jestem zmarznięty! Dobrze, że to ostatnia przesyłka na dziś! – westchnął
listonosz. Miał za sobą naprawdę trudny dzień.
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– Chce pan się ogrzać? – pyta Maja.

– Nie dziękuję, mam blisko do domu – odpowiedział. Potem ruszył rowerem w lewą
stronę. Maja i Lasse zamknęli drzwi, a następnie otworzyli list, w którym przeczytali:

Drodzy Lasse i Maju!

Będziemy zaszczyceni, jeśli pojawicie się

21 kwietnia o godz. 15:00 na rynku w Valleby koło kościoła

na uroczystości zaślubin, oraz na weselu

w kawiarni Panini&Bernard.

Potwierdzenia przybycia przyjmujemy

do 15 kwietnia godz. 20:00.

Muhammed Ali Karat oraz Barbara Palm

Maja się uśmiechnęła. Barbara Palm i Muhammed Karat biorą ślub! Co prawda
zaręczyli się na Festiwalu Miłości, ale nie podejrzewała ślubu tak szybko!

– Maja, potwierdzamy co? Przecież nie można opuścić tej uroczystości!-– zawołał Lasse.

– Tak! – odpowiedziała Maja. Zapowiadał się świetny ślub!

Rozdział 2

KŁOPOTY PANNYMŁODEJ

Dzień ślubu nadszedł bardzo szybko. Lasse i Maja dokonywali ostatnich poprawek
w stroju i sprawdzali, czy prezent się nie uszkodził. W końcu to upominek ślubny!
Zbliżała się piętnasta.

– Szybciej, Maja! Powinniśmy już wychodzić! – woła Lasse.

– Tylko podepnę włosy. Już!- odpowiada Maja. Kiedy dotarli do rynku, prawie wszystkie
miejsca były zajęte.

– Patrz Lasse! Przyszli chyba wszyscy z Valleby! Jest fryzjer, Iva Ross ze swoim psem,
pastor, komisarz, nawet Ramon Persson, Ebba Persson i wielu innych! Tylko młodej pary
brakuje!- woła Maja. Rzeczywiście, dużo osób przyszło na ślub. Ale ciągle brakowało
Barbary Palm! Uroczystość jeszcze się nie zaczęła, a już było grubo po piętnastej. Oprócz
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Lassego i Mai znudzona była ponad połowa gości! Tymczasem Barbara krzątała się
po całym domu w poszukiwaniu welonu. Jej suknia była pognieciona, choć rano
pracowicie ją prasowała. Włosy zdążyły się roztrzepać, a przecież fryzjer układał to całe
2 godziny! Panna młoda właśnie zaczynała szukać w łazience, kiedy jej wzrok padł
na lustro.

– O nie! Moje włosy! Moja suknia! I co ja z tym zrobię… Nie ma welonu, fryzura
zniszczona, a ubranie jest w okropnym stanie! Nie ogarnę tego szybko! Och to już
szesnasta! – lamentowała Barbara. – Dzwonię do Muhammeda! Musimy odwołać
uroczystość! – powiedziała zawiedziona. Kiedy zadzwoniła do pana młodego, ten
ogłosił wiadomość na środku z wyraźnym smutkiem.

– Co?! Ktoś specjalnie ukradł welon! To niemożliwe, by zniknął sam z siebie! – powiedział
Lasse Mai. – Przecież leżał na krześle w domu! Przynajmniej tak mówi młoda para.

– Lasse, słuchaj uważnie! Muhammed mówił, że welon był na krześle podczas wietrzenia
domu! Czyli okno zostało otwarte i mamy w związku z tym dwie opcje: albo go zwiało,
albo ktoś ukradł go niepostrzeżenie dla paniki. Myśl! Złodziej miał ułatwione zadanie,
jeśli dom był wietrzony! To logiczne! – powiedziała jednym tchem Maja.

– Spokojnie, spokojnie, nie unoś się tak – ostudził jej zapał Lasse. – Rano nie wiało, a więc
rzeczywiście został skradziony. No ale jedna rzecz jest nierozwiązana: kto to do licha
zrobił?! – powiedział. – Masz pomysł? – zapytał Lasse po chwili z nadzieją.

– Ciiiii, myślę – odparła Maja.

Lecz kłopot rozwiązał się sam: dzięki nieocenionej pomocy gości doprowadzono
do stanu używalnego suknię i fryzurę Barbary, a w całym zamieszaniu złodziej podrzucił
welon. Ślub mógł się zacząć.

Rozdział 3

ŚLUB CZAS START!

Kiedy wszystko zostało załatwione, czas było kontynuować ślub.

– Ciiii Lasse. Zaczyna się – uciszyła Lassego Maja.

Muzyka zaczęła grać. Barbara ruszyła w stronę ołtarza.

– Czy ty, Barbaro Palm chcesz pojąć tego mężczyznę za męża? – spytał pastor.

– Tak – odpowiedziała Barbara.
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– A czy ty, Muhammedzie Ali Karacie, chcesz pojąć tę kobietę za żonę? – ponownie spytał
pastor, tym razem Muhammeda.

– Tak – odpowiedział Muhammed Karat.

– A zatem ogłaszam, że od teraz jesteście mężem i żoną! Możecie się pocałować. – ogłosił
pastor.

Wkrótce potem goście z młodą parą udali się do kawiarni Panini&Bernard, gdzie Sara
i Dino serwowali najróżniejsze frykasy. Na stole górowały iście królewskie dania, a już
najbardziej rzucał się w oczy 11- piętrowy weselny tort. Był on o smaku
truskawkowo-cytrynowym z bitą śmietaną. Na jego szczycie były cukrowe figurki
Barbary i Muhammeda.

– Mhm, ale dobry ten tort – powiedział Lasse. Miał słabość do truskawek.

– Lasse, nie mówi się z pełną buzią – ofuknęła go Maja. – A tak poza tym, masz rację, ten
tort jest wyśmienity! – dodała.

– A teraz prezenty! – zawołała Barbara Palm-Karat.

– Od pastora: kartka i figurka Jezusa, od Lassego i Mai: kartka i 500 koron
„na własne cele, do wspólnego podziału”, od fryzjera: kartka i zaproszenie na jedno
darmowe uczesanie, od komisarza: kartka i odznaka policyjna z napisem: małżonka
i druga taka sama z napisem: mąż, od Panini&Bernard :kartka i czek na 3 darmowe
posiłki w tej kawiarni… – mówiła Barbara. Ale Lasse i Maja już nie słuchali. No bo ile
można słuchać o prezentach?

– Jak dobrze, że złodziej nie daje znać – powiedział Lasse.

– To wcale nie dobrze. Może planować gorszy atak – przypomniała sobie Maja fragment
„Poradnika dla każdego detektywa”.

Ale nie dokończyli rozmowy, bo młoda para zaprosiła gości do tańca. Po chwili
każdy już był na parkiecie, nawet pastor i Lasse, który nie umie tańczyć.

Rozdział 4

WESELE….W CIEMNO

– A teraaaz tango! – krzyczy Barbara. Wszyscy wirują w tańcu, zarówno doskonała
tancerka tango Mary, jak i słaby tancerz komisarz Randolf. Niektórzy wciskali
w siebie resztki tortu, inni prowadzili rozmowę, a jeszcze inni wybrali się na spacer
po ogrodzie przy kawiarni. Ogólnie, wesele dawało czadu na całego.
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– Coś mi tu śmierdzi – mruczy Maja. – Jeśli złodziej ukradł welon, to tylko dla afery. Ale
po co mu ta afera, skoro nic się nie dzieje?

– Nie kracz – mówi jej Lasse. – Ważne, że już nic nie zakłóca wesela. Wszyscy zapomnieli
o tym welonie!

Mai jednak coś nie pasuje. Może właśnie o to chodziło złodziejowi! Wszyscy o tym
zapomną i nikt nie będzie go podejrzewał, bo zrobi to po cichu. Tylko w takim razie, po
co mu afera z welonem?! Kiedy Maja tak rozmyślała, zrobił się wieczór i wszystkie pary
znajdowały się na sali, tańcząc do powolnego walca. I wtedy zgasło światło.

– Lasse, mówiłam ci, że złodziej na pewno uderzy niedługo – zawołała Maja, ale nie miała
pewności, czy Lasse ją słyszał. Wszyscy spłoszeni biegali po sali weselnej lub w pośpiechu
wpadali na krzesła.

– Cisza! Niech każdy usiądzie na wolnym krześle. Prąd nam się urwał, ale proszę nie
panikować. Zaraz na pewno wróci. Kiedy tylko światło zostanie zapalone, należy
sprawdzić, czy wszystko macie. Jeśli nie, zgłoście do komisarza albo jutro udajcie się
do biura rzeczy znalezionych w kawiarni Panini&Bernard – powiedziała Barbara
i wszyscy co do jednego gościa wysłuchali jej prośby. Po chwili światło wróciło, muzyka
zaczęła grać, a przed kawiarnią zabłysły śliczne ozdoby ślubne.

– Czy każdy ma swoje rzeczy? – spytał komisarz. Wszystko było.

– A czy nikogo nie brakuje? Nikogo? Świetnie – powiedział znów komisarz.

– Brakuje jednej osoby... Barbary mojej kochanej! – zawołał zrozpaczony Muhammed
Karat. To prawdziwy kataklizm! Panna młoda porwana!

Na miejscu Barbary pozostała kartka z napisem: stara gazeta.

– Stara gazeta? O co chodzi? – spytała Maja.

– To proste: trzeba poszukać w starej gazecie – odparł Lasse.

– No łał, wiem, tylko w której? Pełno jest starych gazet, mądralo Lasse – powiedziała mu
Maja. Ale te dwa słowa ciągle kołotały jej w głowie. Stara gazeta? O co chodzi?

Rozdział 5

FESTIWAL MIŁOŚCI, O TO CHODZI!

Maja obejrzała uważnie karteczkę. I wtedy zauważyła coś na odwrocie! To była
cyfra oraz wyraz: 3 wstecz. 3 wstecz, 3 wstecz, 3 wstecz! Już wiedziała! To były trzecia
gazeta, licząc od tej najnowszej, wczorajszej!
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– Komisarzu! Komisarzu! Już wiem! – krzyknęła Maja.

– Zgadłaś to, Maja? – zdumiał się Lasse. Nie rozumiał o co chodzi z tym 3 wstecz.

– To świetnie, Maju – pochwalił ją komisarz.

– Trzeba sprawdzić poprzednie gazety! – zawołała i już była w drukarni „Gazety
Valleby”. Pogrzebała w stosie starych gazet i po chwili miała to, po co przyszła: gazetę
trzecią wstecz, licząc od tej wczorajszej. To była gazeta mówiąca o Festiwalu Miłości!

– Festiwal Miłości, o to chodzi! – zawołała Maja, widząc zdyszanego komisarza
i Lassego, wchodzących na strych drukarni. Przejrzała wszystko, a następnie rzekła:

– Mamy trzech podejrzanych: Ramona i Ebbę Perssonów oraz higienistkę Mary. Wszyscy
mają kosztowne marzenia, każdy potrzebuje pieniędzy! Muhammed Karat jest bogaty,
więc prawdopodobnie porwano Barbarę jako zakładnika i mogą żądać fortunę za jej
uwolnienie! Każdy z podejrzanych jest na weselu! Wszystko się zgadza! – zawołała
pełna triumfu. Odgadła to!

– Zostało tylko schwytać porywacza. Ale jak? – zdumiał się komisarz.

– Omówmy to na weselu. Najprawdopodobniej będziemy potrzebować podejrzanych –
zdecydowała Maja.

Wszyscy pobiegli do kawiarni Panini&Bernard. Goście dalej tańczyli. Widocznie
myśleli, że skoro Lasse i Maja wkraczają do akcji, Barbara wróci. Tylko Muhammed Karat
siedział przygnębiony na krześle i się nie odzywał. Tęsknił za swoją żoną. Ramon, Ebba
i Mary rozmawiali na temat Barbary.

– No, teraz mamy niezbity dowód, że któreś z nich jest porywaczem! Rozmawiają
o Barbarze, czyli wiedzą dużo na temat porwania! Ciekawe, kto to… – mruknęła Maja.

Nie ufała małżeństwu Persson. Wyglądali podejrzanie i wiedzieli paskudnie dużo
o porwaniu. Uważali (a przynajmniej tak mówili), że zrobił to na pewno Dino Panini,
który marzył o wyjeździe do rodziny, ale brak mu było pieniędzy. Mary natomiast
mówiła, iż to zdecydowanie Rune Andersson, który marzy o zdobyciu legendarnej
kolekcji władców świata, a ta jest niezwykle droga.

– Ściągają uwagę na niewinnych ludzi, by ukryć własną winę. To przecież normalne.
Każdy tak dziś robi! – stwierdziła Maja po podsłuchaniu rozmowy podejrzanych.

– Ja, gdybym kogoś porwał, tobym wyjechał gdzieś, gdzie nieznaną Barbary. To
dziecinnie proste, jeśli nie ma światła! – odrzekł jej Lasse.

– Ale chyba nikogo nie zamierzasz porwać, co? Ale byłby nagłówek do gazety!
„Dzielny młody detektyw Lasse porywa niewinną osobę!” – zaśmiała się Maja.
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Ale komisarz zarządził koniec gdybania o porwaniu wykonaniu Lassego, bo
mieli do rozgryzienia prawdziwe porwanie z prawdziwym zakładnikiem.

Rozdział 6

PORYWACZ POJMANY

Maja rozmyślała, jak pojmać przestępcę. Lecz tym razem to Lasse rozgryzł część
zagadki.

– Wiem! Porywacz zostawił wiadomość! Trzeba sprawdzić, jak piszą podejrzani
i porównać pismo na obu kartkach! – zawołał Lasse.

– Jesteś genialny! – krzyknęła Maja. – Ale jak nie wykryją, że padliśmy na trop, skoro
damy im kartki do podpisania? – zmartwiła się. I to był kłopot. Bo kto by się nie
zorientował, że ktoś go wykrył?

– Podajmy fałszywe kartki zapisów na urodziny, że niby Maja je obchodzi niedługo
i chcemy, aby zostali naszymi gośćmi! Nie zorientują się, że chodzi o wykrycie
porywacza! – zawołał zadowolony z siebie Lasse. Po chwili podeszli do stolika
podejrzanych z kartką o treści „goście u Mai”.

– Ekhem. Chciałbym wiedzieć, czy jesteście zainteresowani imprezą niespodzianką dla
Mai. To prezent z okazji jej urodzin. Szukam chętnych gości, bo Maja będzie zaszczycona
waszą obecnością! – przymilał się Lasse. – W przyszły wtorek, jesteście zainteresowani? –
spytał.

– Mhm, nie wiem. Mamy pokaz mody w najlepszym w Szwecji centrum handlowym. Ale
dobra, dawaj, wyjdziemy trochę szybciej, ok? – powiedzieli Perssonowie.

– Dobrze, proszę się tu wpisać – Lasse podsunął im „listę”. – Jesteście jako pierwsi!
A pani Mary może?

– Och, nie mam pojęcia. Planowałam co innego, ale… Zaraz, zaraz, przecież Maja ma
urodziny w grudniu! Ty oszuście, kłamco, pomyliłeś miesiące czy udajesz?! Przyznaj się,
mały smarku! – zawołała Mary.

– Ha, ha ,ha! Przyjdę na te śmieszne urodziny pod jednym warunkiem! Odbędą się one 35
maja to idealny wprost dzień! Ha, ha, ha! – zaśmiała się Ebba. Lasse bez słowa udał się
do stolika Mai i komisarza.
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– Nie wyszło, co? – spytała Maja. – Ale pomyślałam i wpadłam na inny pomysł.
Komisarzu, czy bank Valleby przechowuje podpisy mieszkańców?

– Tak, a co? – zapytał komisarz, nie rozumiejąc o co Mai chodzi.

– To świetnie! Możemy sprawdzić podpisy podejrzanych i porównać z karteczką! –
znalazła rozwiązanie Maja.

Pobiegli do banku. Przeszukali wszystko, aż znaleźli to, po co przyszli: kartki
z osobistymi podpisami obywateli i turystów z Valleby, w tym trzy z podpisami
podejrzanych.

– To Perssonowie! – stwierdzili po porównaniach. Pobiegli do kawiarni, gdzie komisarz
zawołał:

– Stać! W imieniu prawa wy, Perssonowie, jesteście aresztowani za porwanie Barbary
Palm-Karat i żądanie za nią wysokiego okupu! Przyznajecie się?

– No dobra to my, ale nie powiemy, gdzie ona jest! – przyznali się Perssonowie.

– Ja wiem! Na rynku! Przecież sami napisaliście „stara gazeta”,
a wszystkie wydarzenia działy się na rynku: Festiwal Miłości, konkurs tańca, śmietniki,
w których Mary udawała atak na siebie – zawołała Maja i po chwili komisarz, Lasse,
Muhammed i sama Maja wybrali się szukać Barbary. Znaleziono ją w krzakach, związaną
i zakneblowaną.

Rozdział 7

PROSZĘ OWYJAŚNIENIA!

Zdruzgotaną Barbarę zabrali do domu i okryli kołdrą. Podczas, gdy Muhammed
uspokajał ukochaną, Maja, Lasse i komisarz przesłuchiwali Perssonów.

– No więc tak: analizując wszystkie fakty, wychodzi na to, że bezprawnie porwaliście
i unieruchomiliście niewinną osobę, wykorzystując awarię prądu i mając na celu wysoki
okup, jaki by oddał za Barbarę Muhammed. Wykorzystaliście bogactwo męża tej kobiety
i wzięliście ją jako zakładnika – powiedział komisarz.

– Plan był taki: brakowało nam pieniędzy na wynajem willi z basenem, więc
wykupiliśmy u Barbary zaproszenie. Porwaliśmy welon dla afery, bo nic to nie posunęło
nas do przodu. Mieliśmy na celu sprawdzić, czy szczęście nam sprzyja. Następnie
załatwiliśmy odcięcie prądu na kwadrans i porwaliśmy cicho Barbarę. Pozostawiliśmy
wiadomość, ale miał ją przeczytać i odgadnąć Muhammed, nie wy. Potem to on miał
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nas nakryć, a my – zażądać okupu o wysokości miliona koron – przedstawili niedoszłe
plany Perssonowie.

– A więc, w imieniu prawa jesteście skazani na karę więzienia przez 3 lata. A o willi
z basenem możecie zapomnieć! – krzyknął komisarz.

A następnego dnia można było przeczytać w gazecie:

NIEDOSZŁY POSIADACZWILLI WWIĘZIENIU
Dzięki niesamowitej pomocy Biura Detektywistycznego Lassego i Mai porywacz
Barbary siedzi w więzieniu. Planował – a raczej planowali, bo to małżeństwo – porwać
pannę młodą i żądać za nią okupu. Wydarzenia miały miejsce na wczorajszym ślubie
Barbary Palm i Muhammeda Karata.

(GV)

Przed nami rozdanie świadectw. Serdecznie gratulujemy wspaniałych wyników w nauce, na które ciężko

pracowaliście przez cały rok. Poniżej rzedstawiamy uczniów, którzy uzyskali najwyższe średnie w szkole.

Kowalska Anna Paluszkiewicz Anna

Siedlecka Hanna Napieralski Mikołaj

Dobrowolski Mateusz Kowalski Mateusz

Lewandowski Aleksander Frankiewicz Maksymilian

Jaworska Wiktoria Piwowarska Zuzanna

Tur Stanisław
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