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Jest mia sto, któ re na zy wa się Mo drze jów. Le ży w środ ku
wiel kich bo rów, ma lut kie, nie waż ne mia sto. Na ma pie ni -
gdy go nie ozna cza ją. Mo że ci, co ry su ją ma py, jesz cze go
nie od kry li, a mo że uwa ża ją, że jest za ma łe i zu peł nie nie -
waż ne.

Obec nie Mo drze jów li czy czte ry stu trzy dzie stu dzie wię -
ciu miesz kań ców. Wszy scy miesz kań cy są zwie rzę ta mi i Jo -
achim Lis do nich na le ży. On wła śnie jest głów ną oso bą 
te go opo wia da nia.

Oj ciec Jo achi ma był szew cem. Jo achim, jesz cze nim wy -
rósł z lat dzie cin nych, umiał po słu gi wać się młot kiem i dra -
twą, i szy dłem. Bar dzo wcze śnie też zro bił pierw szą prób -
ną pa rę bu tów.

Kie dy sta re mu Li so wi wzrok się po psuł i nie mógł już
prze cią gnąć dra twy przez ucho szy dła, sta ło się zu peł nie
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Wie le lat te mu niedź wiedź Miś -Niedź wiec ki mia no wa ny
zo stał straż ni kiem po rząd ku w mie ście. W pierw szym okre -
sie, trze ba przy znać, peł nił służ bę w spo sób nie na gan ny.
Ale w ostat nich la tach by ło co raz go rzej.

Miś -Niedź wiec ki ze sta rzał się, zro bił le ni wy i ocię ża ły i ca -
lu sień ki rok prze sy piał. Bu dził się naj wy żej raz na mie siąc
i ziew nąw szy pa rę ra zy, prze wra cał się na dru gi bok.

Na szczę ście w tych la tach w Mo drze jo wie by ło dość spo -
koj nie. Choć daw niej mia sto by wa ło do tkli wie pu sto szo-
ne przez wil ka, któ ry zwał się Ra buś -Krę tacz i zna ny był
z te go, że do ko ny wał wła mań, nie po zo sta wia jąc żad ne go
śla du.

Ale od cza su gdy sta ry wilk otrzy mał eme ry tu rę i wy bu -
do wał so bie chat kę w głę bi la sów, no ga żad ne go ra bu sia
nie po sta ła w gra ni cach mia sta. Wieść gło si ła, że Ra buś -
-Krę tacz spę dzał sta rość na gry wa niu w Czar ne go Pio tru -
sia z sa mym so bą.

Jak wspo mnia no, nic po waż ne go się nie dzia ło, choć utrzy -
my wa ny przez mia sto po li cjant wca le nie za słu gi wał na mia -
no stró ża po rząd ku. Wciąż na to miast zda rza ły się drob ne,
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oczy wi ste, że Jo achim przej mie nie wiel ki war sz tat. Mi nę ło
pa rę lat i Jo achim na do bre wy uczył się swe go za wo du.
Zda rza ło się oczy wi ście od cza su do cza su, że ja kiś klient,
któ ry ob sta lo wał pa rę bu tów, do sta wał dwa na le wą no gę,
żad ne go zaś na pra wą. Zda rza ło się też od cza su do cza su,
że le wy trze wik był o sie dem–osiem nu me rów więk szy
od pra we go. Ale by wa ło to rzad ko, bar dzo rzad ko.

Nikt Jo achi ma nie py tał, czy od po wia da mu to, że jest
szew cem. Wszy scy uwa ża li za zu peł nie na tu ral ne, że odzie -
dzi czył za wód po oj cu i że tak być po win no. Lecz po upły -
wie kil ku lat Jo achim do szedł do wnio sku, że co raz bar dziej
nie lu bi swej pra cy.

Sie dząc przy za smo lo nym warsz ta cie, za czął ma rzyć o in-
nej przy szło ści — o so bie ja ko de tek ty wie. W Mo drze jo wie
po trzeb ny był ktoś, kto po tra fił by wy ja śnić ta jem ni ce,
wszyst kie, ja kie tyl ko moż na so bie wy obra zić, i na wet ta -
kie, któ rych so bie wy obra zić nie moż na, a jed nak ist nie ją.

Ostat nio nie by ło tu na wet po li cjan ta, któ ry by pil no wał
po rząd ku na uli cach. To zna czy po li cjant oczy wi ście był —
tyl ko ja ki!
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pysz ny pla cek. Na kła dasz so bie na nie go ca łą gó rę bo ró -
wek, bie rzesz nóż i wi de lec i już masz za cząć jeść.

I wte dy wła śnie czu jesz, że pę kło sznu ro wa dło w le wym
bu ci ku. Trud no jeść plac ki, ma jąc roz wią za ne sznu ro wa -
dło. Od kła dasz więc nóż i wi de lec, schy lasz się. Po zro bie -
niu po rząd ne go ma ry nar skie go wę zła pro stu jesz się i my -
ślisz, że te raz spo koj nie zjesz chru pią cy pla cek. Le d wieś to
so bie po my ślał, spo glą dasz — i co wi dzisz? Wła śnie, pla -
cek znik nął!

Te go ro dza ju ta jem ni cze wy pad ki by ły w Mo drze jo wie
na po rząd ku dzien nym. I ni gdy nie uda ło się zna leźć wy -
ja śnie nia.

Pew ne go dnia na przed wio śniu Jo achim Lis po czuł, że
po ra odło żyć na pół kę szew skie na rzę dzia. Czas już zmie -
nić za wód.

W cią gu lat Jo achim zdo łał za osz czę dzić ty le pie nię dzy,
że mógł za pi sać się na Ko re spon den cyj ny Kurs dla De -
tek ty wów Pry wat nych. Jest to zna na i ce nio na szko ła,
w któ rej kształ ci ło się wie lu naj zna ko mit szych w kra ju
de tek ty wów.
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lecz dziw ne wy pad ki, moc no gnie wa ją ce miesz kań ców. Oto
pa rę przy kła dów:

Zo sta jesz za pro szo ny na wy twor ny obiad w czwar tek o siód-
mej wie czo rem. Du żo wcze śniej za czy nasz przy go to wy wać 
so bie naj lep sze ubra nie. Wyj mu jesz z tor by prze ciw mo lo -
wej czar ny gar ni tur, wkła dasz na je le gant szą ko szu lę. Koł -
nie rzyk wy kroch ma lo ny i lśnią co bia ły. Nu cąc pio sen kę,
my ślisz so bie, że pew nie bę dzie gro chów ka i na le śni ki, bo
to prze cież czwar tek.

Spin ka do koł nie rzy ka le ży zwy kle w puz der ku na ko -
mo dzie, ale po zdję ciu przy kryw ki oka zu je się, że puz der -
ko jest pu ste, zu peł nie pu ste.

Szu kasz wszę dzie, w ką cie ko ło pie ca, pod ko mo dą, w kre-
den sie. Lecz spin ki nie moż na zna leźć. Nic tak czło wie ka
nie gnie wa jak to, że ktoś ścią gnął spin kę do koł nie rzy -
ka. I to wła śnie wte dy, gdy trze ba się ubrać na wy twor ny
obiad w czwar tek o go dzi nie siód mej wie czo rem.

In nym ra zem sie dzisz so bie w do mu i za bie rasz się wła -
śnie do je dze nia świe żo usma żo nych plac ków kar to fla -
nych. Le ży przed to bą na ta le rzu per lą cy się od tłusz czu,
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ku wiel kich bo rów, ma lut -
kie, nie waż nennn mia sto.
Na ma  ni gdy go nie ozna -
cza ją. Mo że ci, co ry su ją
ma py, jesz cze go nie od -
kry li, a mo że uwa ża ją, że
jest za ma łe i zu peł nie nie -
waż ne.
Obec nie Mo drze jów li czy
czte ry stu trzy dzie stu
dzie wię ciu miesz kań ców.
Wszy scy miesz kań cy są
zwie rzę ta mi i Jo achim Lis
do nich na le ży. On wła -
śnie jest głów ną oso bą te -
go opo wia da nia.
Oj ciec Jo achi ma był szew -
cem. Jo achim, jesz cze nim
wy rósł z lat dzie cin nych,
umiał po słkkku gi wać się
młot kiem i dra twą, i szy -
dłem. Bar dzo wcze śnie
też zro bił pierw szą prób -
ną pa rę bu tów.
Kie dy sta re mkkkku Li so -
wi wzrok się po psuł i nie
mógł już prze cią gnąć dra -
twy przez ucho szy dła,
sta ło się zu peł nie oczy wi - ce
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Teresa Wilbik (ur. 1938) – ukończyła Wydział Grafiki
Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w pracowni 
prof. Jana Marcina Szancera. Autorka znakomitych
ilustracji i opracowań graficznych książek i czasopism
dla dzieci. Zdobyła wiele wyróżnień krajowych
i zagranicznych, w tym Medal Polskiej Sekcji IBBY
za całokształt twórczości dla dzieci i młodzieży. 

Ingemar Fjell (ur. 1932) – szwedzki autor lekkich, dowcipnych
powieści dla dzieci i młodzieży.

W śro do wi sku le śnym naj lep szym spo so bem tro pie nia jest prze bra nie

się za mro wi sko. W ta kim prze bra niu moż na w wie lu wy pad kach dep tać

wprost po pię tach śle dzo ne mu. Na le ży tyl ko wy strze gać się ki cha nia!

Nic bar dziej nie bu dzi po dejrz li wo ści ra bu siów niż ki cha ją ce mro wi sko.

Z „Ko re spon den cyj ne go Kur su dla De tek ty wów Pry wat nych”

Joachim Lis ukończył właśnie 
Korespondencyjny Kurs dla Detektywów
Prywatnych. Teraz ma już wszystko, 
co powinien mieć prawdziwy detektyw:
kraciastą kamizelkę i kapelusz, fajkę, szkło
powiększające, lasso ze sznura od bielizny
i dyplom. Czas na pierwsze śledztwo.




