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ROZDZIAŁ 2,

czyli sygnał do działania

Na sali gimnastycznej, zamienionej w boisko do 

badmintona za pomocą przeciągniętej przez 

środek siatki, właśnie rozgrywało mecz dwóch 

chłopców — jeden ubrany w granatowe szorty i białą 

koszulkę, drugi — w czarną koszulkę, czarne dresowe 

spodnie i czarne adidasy. Do tego ten drugi miał na 

nosie okulary przeciwsłoneczne, choć przecież na sali 

gimnastycznej słońca raczej trudno się spodziewać. 

Lotka przeleciała na połówkę ubranego na czarno 

chłopca. Ten natychmiast poderwał rakietkę i odbił 

lotkę szybko i mocno. Lotka ze świstem przeleciała 

tuż nad siatką i zanim chłopiec w niebieskich szortach 

zdążył do niej dobiec, upadła na boisko. 

 — Dwadzieścia jeden do ośmiu! — krzyknął trener, 

podnosząc się z ławki. — Brawo, Janek!
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ROZDZIAŁ 4

Janek zdjął swoje ciemne okulary. Pod wpływem 

światła musiał co prawda zmrużyć oczy, ale widział 

teraz ostrzej i dokładniej niż w szkłach. Nawet firanki 

nie stanowiły teraz dla niego problemu.

 — Ekspres do kawy jest włączony. Kawa kapie do 

kubka. Zaraz się przeleje. O, wyłączył się. Ktoś wcho-

dzi. Mężczyzna, ciemne włosy, zielona koszula… 

 — Myślicie, że to ten? — spytała cicho Klara.

 — A kto niby inny? — spytała Julka. — Przecież to jego 

adres, kto inny mógłby tu mieszkać? — obruszyła się.

 — To on — uspokoił wszystkich Janek. — Widzę bli-

znę na dłoni.

Choć przecież powinni się już przyzwyczaić do swo-

ich superzdolności, popatrzyli na Janka z uznaniem. 

Zobaczyć taki szczegół z takiej odległości, w dodatku 

przez dość brudne szyby i firanki… To robiło wrażenie. 

Niestety, chwilę później mężczyzna, którego obser-

wowali, wyszedł z kuchni. 

 — Kurczaki… — zdenerwował się Tymon. 

 — Nie martw się — pocieszyła go Zosia. — Może się 

ubiera i za chwilę wyjdzie na zakupy?

Niestety, mężczyzna najwyraźniej nie zamierzał ru-

szać się z domu. Czekali i czekali, ale na klatce scho-

dowej nikt się nie pojawił. 

 — Klara, teraz ty musisz spróbować — zarządził 

Tymon. 
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