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De tek tyw Am bro ży No sek — sław ny miesz ka niec Li pek 
No wych i po strach prze stęp ców — tar mo sił nie licz ne wło -
sy na gło wie i mru czał coś nie zro zu mia le pod no sem. Przed
nim, na biur ku, le ża ła ga ze ta z na wpół roz wią za ną krzy -
żów ką. Wła śnie ta krzy żów ka by ła przy czy ną znę ca nia się
nad prze rze dzo ną czu pry ną i wy da wa nia nie zro zu mia łych
po mru ków. W ką cie po ko ju, na wzo rzy stym ki lim ku, le żał
pies Ku ba i z wy raź nym roz ba wie niem ob ser wo wał swe go
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Zamach na Kleksika



Pies ze rwał się na czte ry ła py.
— Wy pra szam so bie! — wark nął.
Pan No sek za mru gał ze zdu mie nia. 
— Co so bie wy pra szasz?
— Cze pia nie się mo jej gło wy. Co w niej mam — to mo ja

spra wa.
Pan Am bro ży wy buch nął śmie chem.
— Ku ba, przy ja cie lu! — śmiał się. — O two jej gło wie mam

jak naj lep sze zda nie. Wierz mi!
— To po co wy ga du jesz ja kieś głup stwa, że mam w niej

zie lo no?
— Ni cze go nie wy ga du ję. Po pro stu prze czy ta łem na stęp -

ne ha sło z krzy żów ki.
— Och, co za osioł ze mnie! — jęk nął Ku ba i też par sk nął

śmie chem.
Śmia li się te raz oby dwaj, co zresz tą nie by ło ni czym nie -

zwy kłym, po nie waż po god ny na strój czę sto go ścił w ma łym
miesz kan ku przy uli cy Bia łych Bzów. Tym ra zem jed nak
nie trwał dłu go. Ostry dźwięk te le fo nu wdarł się na gle w ich
śmiech. Umil kli i wy mie ni li py ta ją ce spoj rze nia.
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pa na. No sek po chwy cił w pewnym momencie to roz ba wio -
ne spoj rze nie i wy buch nął:

— Sko roś ta ki mą dry, to po wiedz, co to jest: „Cen niej szy
niż zło to, wier niej szy niż cień”.

Ku ba ziew nął prze cią gle i rzu cił od nie chce nia:
— Prze cież to oczy wi ste: pies*.
— Pies, mó wisz? — oży wił się de tek tyw. Po chy lił się nad

krzy żów ką, po li czył krat ki i wy krzyk nął: — Pa su je! Bra wo!
Je steś wspa nia ły!

Ku ba po ki wał wy ro zu mia le łbem.
— Czło wiek, któ ry zbyt póź no do cho dzi do wnio sku, że 

je go pies jest wspa nia ły, nie jest te go psa go dzien.
— Do gry zasz mi? — spy tał ura żo nym gło sem pan No sek.
— Nie. Fi lo zo fu ję — od parł pies i wy cią gnął się na ki lim ku.
Pan No sek wzru szył ra mio na mi i zno wu po chy lił się nad

krzy żów ką.
— Ma zie lo no w gło wie… — za mru czał.
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* Czy tel ni cy dwóch poprzednich książek o panu Nosku („Ostatnia przygoda
detektywa Noska” oraz „Detektyw Nosek i porywacze”) wiedzą już, że Kuba
doskonale włada ludzką mową.



czymś sto kroć cen niej szym od mo jej gło wy. Gro zi ono wy -
bit ne mu dzie łu sztu ki, chlu bie na sze go mu zeum, słyn ne mu
ob ra zo wi Bo na wen tu ry Klek si ka, przed sta wia ją ce mu Lip ki
No we o za cho dzie słoń ca!

Am bro ży spoj rzał wy mow nie na Ku bę, da jąc mu do zrozu-
mie nia, że spra wa istot nie jest po waż na, i z uwa gą słu chał
opo wie ści dy rek to ra.

— Przed go dzi ną — są czył się głos ze słu chaw ki — w mu -
zeum zja wi ło się dwóch nie zna nych osob ni ków, któ rzy
w po dej rza ny spo sób in te re so wa li się tym ob ra zem. Je stem
pe wien…

— Chwi lecz kę! — nie po zwo lił mu skoń czyć de tek tyw 
No sek. — Mo że to by li zwy czaj ni mi ło śni cy sztu ki? Dzie ło
Bo na wen tu ry Klek si ka jest tak pięk ne, że trud no przejść
obok nie go obo jęt nie.

— Wy klu czo ne! — oświad czył sta now czo dy rek tor. — Mi -
ło śni ka sztu ki po zna ję na od le głość. Praw dzi wy mi ło śnik
sztu ki, pro szę pa na, zwró ci uwa gę rów nież na in ne cen ne
dzie ła, któ rych w na szym mu zeum nie bra ku je. A ci dwaj
nic. Prze cho dzi li obok nich jak ko ło stra ga nu z ka pu stą. 
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— Kto to mo że być? — za sta no wił się gło śno Am bro ży,
kie ru jąc się do apa ra tu.

Pies ru szył za nim.
— Słu cham — rzu cił do słu chaw ki de tek tyw.
— Pan Am bro ży No sek? — za brzę cza ło w słu chaw ce.
— Tak, słu cham — po wtó rzył Am bro ży.
— Pa nie de tek ty wie! — wy krzy ki wał ja kiś zdy sza ny głos

tak wy raź nie, że Ku ba sły szał każ de sło wo. — Po trze bu je -
my pań skiej po mo cy! Je śli jej nie uzy ska my, mo że się stać
coś strasz ne go…!

— Prze pra szam — prze rwał tro chę nie cier pli wie pan 
No sek. — Ale nie wiem, z kim mam przy jem ność…

— Och, to ja prze pra szam! — za wsty dził się nie zna ny 
roz mów ca. — Zu peł nie stra ci łem gło wę. Mó wi Win cen ty
Smy czek, dy rek tor mu zeum.

— Dzień do bry pa nu — Am bro ży skło nił się mi mo wo li. —
A te raz pro szę mi spo koj nie po wie dzieć, ja kie to nie szczę -
ście za wi sło nad pań ską gło wą. 

— Nie nad mo ją gło wą, nie nad mo ją gło wą! — za przeczył
ży wo Win cen ty Smy czek. — Nie bez pie czeń stwo za wi sło nad
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Za trzy ma li się do pie ro przed „Lip ka mi No wy mi o za cho dzie
słoń ca” i ucię li so bie szep ta ną po ga węd kę. Ale to jesz cze
nie wszyst ko! Prze cho dzą cy obok por tier usły szał sło wa,
któ re nie po zo sta wia ją żad nych wąt pli wo ści co do za mia rów
tej dwój ki.

— Ja kie to sło wa? — prze rwał mu zno wu No sek.
— „Dzi siej szej no cy mu si my go ścią gnąć” — od po wie dział

dy rek tor.
In for ma cja zro bi ła na No sku du że wra że nie.
— Istot nie — rzekł — wszyst ko wska zu je na to, że pań skie

oba wy są w peł ni uza sad nio ne. Wo bec te go zaj mę się ty mi
ga gat ka mi. Pro szę mi tyl ko po wie dzieć, jak oni wy glą da ją
i gdzie się w tej chwi li znaj du ją.

— Jak wy glą da ją? — stro pił się dy rek tor. — Hmmm… 
Są cał kiem zwy czaj ni, ni czym szcze gól nym się nie od zna -
cza ją, tyl ko róż nią się mię dzy so bą wzro stem: je den ma 
po nad metr osiem dzie siąt, dru gi się ga mu za le d wie do
ra mion. A znaj du ją się w tej chwi li praw do po dob nie w go -
spo dzie „Pod Tłu stą Ko ścią”. Po szli tam przed kil ko ma mi -
nu ta 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”. Wcześniejsze przygody detektywa
Noska opisał w książkach „Ostatnia przygoda detektywa Noska”
i „Detektyw Nosek i porywacze”.

Dobry złodziej długo myśli, ale szybko działa. Tak mawiał
słynny Feluś Kalinka, zwany Wytrychem.

Lipki Nowe byłyby najspokojniejszym 

miasteczkiem pod słońcem – gdyby nie to,

że przeżywają ostatnio prawdziwą inwazję

złodziei. Detektyw Ambroży Nosek 

i mówiący pies Kuba znów mają pełne ręce

(i łapy) roboty.
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