
Dete
ktyw
No
sek
i
po
ry
wa
cze

ilu
st

ra
cj

e

Je
rz

y F
lis

ak

MA
RI
AN 
OR
ŁOŃ

ilustracje
Jerzy FlisakMARIAN ORŁOŃ

Detektyw Nosek

i porywacze
Detektyw Nosek

i porywacze



2

Wydawnictwo Dwie Siostry
Warszawa 2013

ilustracje
Jerzy Flisak

MARIAN ORŁOŃ

Detektyw Nosek
i porywacze



Ku ba — naj dziw niej szy z psów — le żał w cie niu ja bło ni
i śnił o wiel kiej, tłu stej ko ści, po któ rą po szedł wła śnie do
mia sta je go pan i przy ja ciel — de tek tyw Am bro ży No sek.

— Cze ka nie na wiel ką, tłu stą kość jest naj przy jem niej -
szym ze wszyst kich ocze ki wań — mruk nął pod no sem pies,
ob li zu jąc się sma ko wi cie*.
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Wielki dzień Kuby

* Czy tel ni cy zdzi wią się  pew nie w tym miej scu i nie bez ra cji za uwa żą, że Ku ba
nie mógł cze goś ta kie go mruk nąć pod no sem, bo psy w ludz kim ję zy ku nie mru -
czą. Istot nie, ogół psów nie zna ludz kiej mo wy, ale Ku ba do te go ogó łu nie na le ży
i wy śmie ni cie na szą mo wą wła da. O tym, jak do te go do szło, i o wcze śniej szych
przy go dach pa na Am bro że go i je go psa au tor opo wie dział w książ ce pt. „Ostat nia
przy go da de tek ty wa No ska”.



— Dzię ku ję! — od wark nął pies. — Wo lę jed ną kość w zę -
bach niż to nę w skle pie. A po za tym nie in te re su ją mnie ta -
jem ni cze za wi niąt ka.

— Na praw dę? — Am bro ży po chy lił się nad nim. — Je stem
pe wien, że wkrót ce zmie nisz zda nie.

Ku ba przy brał god ną po sta wę.
— Nie za po mi naj, że na le żę do psów, któ re nie zmie nia ją

swe go zda nia — za zna czył z mo cą.
— Zo ba czy my!
Pan No sek szyb ko roz wi nął pa pier i po ka zał psu pięk ną,

pach ną cą jesz cze dru kar ską far bą książ kę.
— Po patrz!
Ku ba spoj rzał na ty tuł i ze rwał się na czte ry ła py.
— „Por tre ty psów nie zwy kłych”?! — wy krzyk nął.
— Jak wi dzisz! — po twier dził Am bro ży, rad z wra że nia,

ja kie książ ka zro bi ła na psie. — Masz przed so bą epo ko we
dzie ło Ty mo te usza Cy bu cha.

Ku ba w jed nej chwi li ode rwał się od rze czy tak przy ziem -
nych jak du że, tłu ste ko ści. W pa mię ci od ży ły mu zda rze -
nia sprzed ro ku. Oto w Mia stecz ku po ja wił się ta jem ni czy 
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To ra do sne ocze ki wa nie i wio sna, któ ra prze mie ni ła ma ły
ogród przy uli cy Od la tu ją cych Pta ków w ka wa łek naj praw -
dziw sze go ra ju, spra wi ły, że Ku ba roz ma rzył się na do bre.

„Uda ło mi się mo je psie ży cie — my ślał. — In ne psy
miesz ka ją w dziu ra wych bu dach, czę sto przy mie ra ją gło -
dem, zna ją twar dy ucisk ob ro ży i smak ki ja, a ja mam za -
cne go przy ja cie la, spo koj ny kąt na sta rość i od cza su do cza -
su do brą kość na de ser. Cze go mi wię cej trze ba?”.

Zna jo my skrzyp furt ki prze rwał nit kę psich ma rzeń.
— Am bro ży! — za wył ra do śnie Ku ba i rzu cił się na po wi -

ta nie przy ja cie la.
Ale ra dość szyb ko zga sła. Wy star czył je den rzut oka, aby

się prze ko nać, że Am bro ży wra ca bez ko ści. Niósł wpraw -
dzie ja kąś pacz kę, ale pła skie, pro sto kąt ne za wi niąt ko nie
mo gło za wie rać psie go przy sma ku. Ku ba mar kot nie spu ścił
ogon i ży cie wy da ło mu się na gle gorz kie jak pi guł ka aspi -
ry ny. Wes tchnął.

Am bro ży, usły szaw szy to wes tchnie nie, uśmiech nął się
za gad ko wo, po trzą snął pacz ką i za wo łał:

— Obie cu ję ci to nę ko ści, je śli zgad niesz, co przy no szę.
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bro dacz. Od pierw sze go dnia zdra dzał nad mier ne za in te re -
so wa nie Ku bą. Ob ser wo wał go, śle dził... W Ku bie zro dzi -
ły się naj gor sze po dej rze nia. Uwa żał bro da cza za groź ne go
prze stęp cę, za tru ci cie la. A po tem oka za ło się, że to wiel ki
przy ja ciel psów.

Był to wła śnie Ty mo te usz Cy buch — wy bit ny ba dacz
psich zwy cza jów, któ ry wę dro wał po wsiach i mia stach,
zbie ra jąc ma te ria ły do swo jej książ ki. Do tej książ ki, któ rą
trzy mał te raz w rę kach pan No sek.

— Am bro ży! — wy szep tał pies, prze bie ra jąc ner wowo ła -
pa mi. — Czy... czy jest tam ja kaś wzmian ka o mnie?

— Wzmian ka? — ob ru szył się de tek tyw. — Tyl ko wzmian -
ka? Ty mo te usz Cy buch po świę cił ci aż sto osiem na ście po -
chleb nych słów i przy ozdo bił je two im zdję ciem.

Am bro ży prze rzu cił kil ka kar tek w al bu mie i pod su nął
psu pod nos stro nę z fo to gra fią.

— Pro szę, oto two ja po do bi zna!
Ku ba wbił śle pia w zdję cie i na kil ka chwil za po mniał

o świe cie. Z tru dem oswa jał się z my ślą, że ten in te re su ją cy
pies, spo glą da ją cy na nie go z al bu mu — to on sam.
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A oto kolejny wybitny przed sta wi ciel psie go ro du — Ku ba,

na le żą cy do eme ry to wa ne go de tek ty wa, Am bro że go No ska

(Mia stecz ko, ul. Od la tu ją cych Pta ków 7). Ku ba jest zwy -

czaj nym kun dlem, ale nie zwy kła in te li gen cja, któ rą się od -

zna cza, sta wia go w rzę dzie psów naj le piej uro dzo nych.

Zna ne są po wszech nie de tek ty wi stycz ne suk ce sy pa na No -

ska. Nie po mniej sza jąc w ni czym ta len tu sław ne go de tek ty -

wa, na le ży stwier dzić, że współ au to rem nie jed ne go z tych

suk ce sów był fe no me nal ny Ku ba. Ale to nie wszyst ko. Pew -

ne fak ty zda ją się wska zy wać na to, że Ku ba po siadł jesz -

cze jed ną umie jęt ność, nie spo ty ka ną do tąd u zwie rząt. Jest

to umie jęt ność tak nie wia ry god na, że au tor — w tro sce

o rze tel ność na uko wą swej pra cy — po sta no wił jej nie

ujaw niać. Po zwa la so bie je dy nie za zna czyć, że gdy by ta

nie wia ry god na umie jęt ność się po twier dzi ła, Ku ba był by

nie wąt pli wie naj ge nial niej szym psem świa ta.

Am bro ży skoń czył i po wo li za mknął al bum.
— Tak, przy ja cie lu! — po wie dział. — Od dziś mo żesz 

wy so ko no sić ogon. Ta książ ka czy ni cię naj sław niej szym 
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— No, i jak ci się po do ba? — spy tał Am bro ży.
Ku ba prze łknął śli nę.
— Nie złe!
— Nie złe? Ge nial ne! Zwróć uwa gę na ten błysk w oku, na

po ło że nie ogo na, układ uszu, na in te li gen cję bi ją cą z py -
ska... Ty mo te usz Cy buch uchwy cił isto tę twej psiej in dy wi -
du al no ści. A ty mó wisz: „Nie złe”...

Ku ba wy słu chał tej przy ga ny ze skru szo ną mi ną, przy zna -
jąc w du chu cał ko wi tą ra cję przy ja cie lo wi.

Am bro ży zaś cią gnął da lej:
— A te raz po słu chaj, co nasz zna ko mi ty ky no log* o to bie

na pi sał. A mo że sam chcesz prze czy tać?
— Nie, nie! — od po wie dział szyb ko pies. — Prze czy taj ty.

W oko mi coś wpa dło, le d wie wi dzę.
Ja koś nie wy pa da ło się przy zna wać, że wzru sze nie ści ska -

ło gar dło jak cia sna ob ro ża, a li ter ki ska ka ły przed śle pia mi
jak ży we.

Am bro ży od chrząk nął więc i za czął czy tać:
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* Ky no log — znaw ca psów.



ze wszystkich psów. Cieszę się z tego, ale jednocześnie mnie
to niepokoi.

— Nie po ko isz się? — zdzi wił się Ku ba, któ re mu prze czy -
ta ny frag ment za krę cił lek ko we łbie. — Dla cze go?

Sta ry de tek tyw śle dził przez chwi lę lot mo ty la nad swoją
gło wą, a po tem, nie od ry wa jąc od nie go oczu, rzekł:

— Bo ję się, że mo gę cię stra cić.
— Am bro ży, co ty wy ga du jesz?! — rzu cił się pies.
— Wiem, co mó wię — trwał przy swo im de tek tyw. —

„Naj ge nial niej szy pies świa ta” — to nie to sa mo co ma ło
zna ny Ku ba. Wpraw dzie Ty mo te usz Cy buch nie na pi sał
wy raź nie, że po tra fisz mó wić, ale i tak otrzy masz wie le
pro po zy cji. Nie je den cyrk się to bą za in te re su je, zo ba czysz!
A po wo dze nie, sła wa, okla ski — to wiel kie po ku sy. Kto wie,
czy cię nie znę cą. Sta ry Am bro ży nie wie le ci już mo że
dać...

Pies spo waż niał.
— Za pa mię taj so bie, że ni gdy cię nie opusz czę — za pew -

nił żar li wie. — Ni gdy! Choć by wszyst kie cyr ki świa ta te go
chcia ły. Wie rzysz mi?
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Jerzy Flisak (1930–2008) – wybitny plakacista, grafik, 
ilustrator, autor rysunków satyrycznych. Redaktor
graficzny tygodnika „Szpilki”. Publikował w licznych
gazetach i czasopismach, ilustrował książki dla dzieci 
i dorosłych. Za swoją twórczość plastyczną otrzymał 
wiele prestiżowych nagród.

Marian Orłoń (1932–1990) – prozaik, autor popularnych 
książek dla dzieci i młodzieży. Wieloletni współpracownik 
czasopisma „Płomyczek”.

Jakby wczoraj słyszane, zabrzmiały w uszach Ambrożego Noska

nauki Hipolita Wąsika, mistrza i przyjaciela w jednej osobie: 

„Jeśli o przestępstwie wiedzą dwie niepowołane osoby — jest 

dobrze. Jeśli wie jedna — jest bardzo dobrze. Jeśli nie wie żadna —

jest idealnie”. 

Kuba — najsławniejszy z psów — 
zostaje porwany! Porywacze to 
„Tacy Dwaj”.  Czy ich niecny plan 
się powiedzie? Spokojnie! Detektyw 
Ambroży Nosek już depcze im 
po piętach…
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