
18.11.2016 r., piątek 
 
    Było już późno. Całą klasą zdecydowaliśmy, że wszyscy są zmęczeni i możemy iść już 
spać. Zasnęłam szybko i miałam bardzo dziwny sen. Śnił mi się tańczący widelec i łyżka 
fikająca koziołki. 
 
 
19.11.2016 r., sobota 
 
    Obudziłam się i od razu rzuciły mi się w oczy stojące niedaleko: toster, łyżka i trzepaczka 
do miodu. 
- Cześć, Marianna! - zawołała łyżka. 
- Marysia! Jesteś sztućcem! - zdziwiłam się bardzo. - A Tymon, jesteś tosterem. 
- Tak, a ja jestem trzepaczką do miodu... - dopowiedziała Amelka. 
    Siedzieliśmy chwilę rozmawiając, aż w końcu powiedziałam: 
- Skoro najprawdopodobniej jesteśmy w szkole narzędzi kuchennych, to chyba musimy pójść 
na pierwszą lekcję . 
    Wszyscy poderwaliśmy się z miejsca i ruszyliśmy pędem po schodach w dół. Dopiero po 
chwili zdaliśmy sobie sprawę, że nie wiemy, dokąd zmierzamy. Marysia zatrzymała się 
gwałtownie przy czymś, co wyglądało jak plan lekcji. 
- Lekcja o Fairy Platinum! - wykrzyknęła. 
    Pobiegliśmy korytarzem i niedługo potem zobaczyliśmy drzwi z tabliczką: Jak korzystać z 
Fairy Platinum?. 
- To tutaj - szepnęłam. - Kto z nas otwiera? 
Nikt się nie zgłosił. 
- No, dobrze, ja mogę. 
Szarpnęłam klamkę i ledwo zdążyłam cokolwiek zobaczyć, gdy rozległ się głos: 
- Panno Talerz! Co to ma być za spóźnienie, minęła już prawie cała lekcja! Wy wszyscy 
dostajecie minus! 
    Weszliśmy powoli do klasy. Tymon i Amelka zajęli miejsca w drugim rzędzie, ja w 
trzecim obok pewnej szklanki, natomiast Marysia w czwartym razem z garnkiem. W końcu 
zabrzmiał dzwonek i czym prędzej wyszliśmy na korytarz.  
- Poszukajmy jakiś informacji na temat tej szkoły - zasugerowała Amelka. 
- Dobry pomysł - odpowiedziałam. 
    Na początek sprawdziliśmy, jaka będzie następna lekcja. W planie była zapowiedziana 
nauka liczenia sztućców. Niestety, był sprawdzian. Najpierw pomyślałam: Pewnie to liczenie 
sztućców to taka zwykła matematyka. Jednak się myliłam. Na kartce zapisane były dziwaczne 
znaki przedstawiające powyginane widelce, skrzyżowane łyżki i noże itp. Nauczycielka była 
całkiem miła jednak, gdy tylko ujrzała nasze sprawdziany, powiedziała, najwyraźniej bardzo 
zaskoczona tym, co zobaczyła: 
- Wasza czwórka do dyrektora Widelca! 
    Poszliśmy więc po krętych schodach na górę. Byliśmy na trzecim piętrze i naszym oczom 
ukazały się duże, zamknięte drzwi. Po chwili zostały otwarte i zobaczyliśmy w nich 
wielkiego, mocarnego sztućca. 
- Spóźniliście się na lekcję o Fairy Platinum i napisaliście sprawdzian na 1, tak? - warknął 
widelec. - Dostajecie  obniżoną ocenę z zachowania, a jeśli dostanę na was choć jedną skargę, 
zostaniecie wyrzuceni ze szkoły! 
 
   Szliśmy z powrotem po stromych schodach, a następnie podłużnym korytarzem. Po 
niedługiej chwili dotarliśmy do naszej sypialni. Usiedliśmy każdy na swym łóżku. Wtedy 



usłyszeliśmy szelest i zdaliśmy sobie sprawę, że ktoś chce się dostać do pokoju przez 
maleńkie okienko w rogu. Bez słowa Marysia zaczęła podsadzać Amelkę i razem udało im się 
otworzyć okno. Tajemniczy gość wtargnął natychmiast. Był on wysokim widelcem ubranym 
w czarną pelerynę i maskę. 
- Witajcie! - zaczął widelec. - Dam wam jedną wskazówkę dotyczącą powrotu do waszego 
świata, dobrze? Wystarczy, że wyłowicie z basenu klucz i użyjecie go do otwarcia bramy 
przejścia. 
    Gdy tylko to powiedział, wyskoczył, a my podążając za nim wzrokiem, zobaczyliśmy, że 
jest ciemno.  
- Musimy się wyspać, skoro mamy znaleźć jakiś basen i wyłowić z niego klucz - 
zaproponowałam. Wszyscy się ze mną zgodzili i położyliśmy się spać. 
 
20.11.2016 r., niedziela 
 
    Nazajutrz obudziłam się pierwsza, jednak nie musiałam długo czekać na innych. Niedługo 
potem wyruszyliśmy na poszukiwania basenu. Nie mogliśmy go znaleźć, chociaż szukaliśmy 
od rana. 
- A może to nie jest zwykły basen? - rzekł Tymon tajemniczym głosem. - Może to jest ta 
wielka miska z zupą?! 
- Oczywiście! To na pewno chodzi o tę miskę - zgodziła się Amelka. 
- To w takim razie idziemy - powiedziała Marysia. 
- Może lepiej nie - zawahałam się. - Teraz będziemy mieć gotowanie, a potem naukę 
pływania w zupie. 
- No, dobrze, to w takim razie mam bardzo łatwy plan. Po prostu, gdy będzie nasza kolej na 
skakanie do zupy, wyłowimy klucz i pobiegniemy na strych - Amelka zaprezentowała nam 
swój pomysł. 
    Poszliśmy więc na lekcję gotowania i przez 45 minut musieliśmy uczyć się, jak robić 
pieczonego kurczaka. Na szczęście ten koszmar szybko minął. Na przerwie przygotowaliśmy 
się na lekcję pływania w zupie. Mieliśmy już bardzo dobrze przygotowany plan. Ja z Marysią 
i Amelką miałyśmy stać na czatach, zaś Tymon miał w tym czasie wyłowić klucz z zupy. 
Usłyszeliśmy dzwonek. Przed nami stanęły szklanka i miska. Rozpoznałam, że to ta sama 
szklanka, z którą siedziałam na lekcji o Fairy Platinum. To ona wraz z koleżanką miską 
zaprowadziła nas do wazy.  
    Nadeszła kolej na misję Tymona. Dopisało nam szczęście, bo w tym czasie nauczyciel 
pływania w zupie zagadał się z panią uczącą liczenia sztućców. Tymon szybko wyłowił 
ogromny klucz i zaczęliśmy uciekać. Wtedy usłyszałam za sobą głos szklanki - zdrajczyni: 
- Proszę pana, oni uciekają i to z jakimś kluczem! 
- Cooo?! - wrzasnęli nauczyciele, najwyraźniej przejęci. 
    Pobiegliśmy ile sił w nogach, aż w końcu dobiegliśmy do drzwi na strychu. Nie były 
zamknięte na klucz, ale bardzo ciężkie. Z trudem je otworzyliśmy. Ujrzeliśmy dziwne 
obramowanie od drzwi z dużą dziurką od klucza. Łyżka i nóż już nas doganiali, jednak 
Tymon zdążył szybko i sprawnie włożyć klucz do dziury. Z bramy błysnęło różnokolorowe 
światło. Bez zastanowienia przeszliśmy.  
    W mgnieniu oka znaleźliśmy się z powrotem w naszym świecie, w świetlicy, na nocowaniu 
w szkole. Cała klasa patrzyła na nas dziwnym wzrokiem.  
- Dlaczego tak długo? Reszta grup skończyła już dawno temu - zdziwiła się pani Kasia. - 
Pewnie nie przeczytaliście instrukcji  w Librusie i nie byliście przygotowani? 
    Nasza klasa wybuchła śmiechem, a my zrobiliśmy tylko głupie miny. 


