






3. 

Następny dzień zaczyna się jak zwykle. Kiedy 
wstaję, wszyscy jeszcze śpią. W domu panuje 
całkowity spokój. Potem tata podrywa się, 
przeklinając. Włosy sterczą mu na wszyst-
kie strony, a on zbiega do kuchni w samych 
bokserkach. Chwilę później wyciąga połowę 
zawartości lodówki na śniadanie. Nie mam 
ochoty być w kuchni, kiedy tata tak się spie-
szy, więc idę obudzić Izzeta. To też nie jest 
fajne, bo Izzet rano bywa wściekły. 

– Izzet, wstawaj! Jesteśmy spóźnieni!
– Nie! – odpowiada Izzet, cały zawijając się 

w kołdrę, łącznie z głową. Wygląda jak wielka 
larwa. 

Łaskoczę go więc tak, że za-
czyna krzyczeć. Nie jest zadowo-
lony, ale przynajmniej się obudził. 

Słyszę, jak tata w kuchni 
wstawia z powrotem do lodówki 
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połowę rzeczy, które wyciągnął. To oznacza, 
że obudził się na tyle, że dotarło do niego, że 
nie jemy keczupu i ogórków konserwowych 
na śniadanie. Jednocześnie słyszę, że mama 
wstała. 

– Ratunku, która godzina? – woła. 
Następnie, pędząc do łazienki, uderza się 

dużym palcem w próg i przez chwilę 
podskakuje, przeklinając. 

Mama twierdzi, że jest typem sowy 
i dlatego bez przerwy za późno wstaje. 

Mimo że jesteśmy spóźnieni, spędza 
tyle czasu w łazience, że Izzet i ja 
jesteśmy już ubrani, kiedy w końcu 
z niej wychodzi. 

Jestem w drodze do kuchni, 
kiedy mama wbiega do pokoju 
Izzeta i wygrzebuje spodnie i ko-
szulkę z jego zagraconej szafy. 

– Jesteśmy STRASZNIE SPÓŹNIENI. Natych-
miast się ubierzcie – mówi, nie patrząc na nas. 

– Ale mamo… – próbuję. 
– Żadnych ale. Ubierać się. 
– Ale my jesteśmy już ubrani – protestuje 

Izzet, a mama w końcu podnosi wzrok. 



Potem potrząsa 
głową, jakby nie mogła 
uwierzyć, że to prawda. 

– Okej! Super! – woła, 
wybiegając z pokoju. 

Słychać, jak biega po 
domu, szukając swoich 
dwóch telefonów. 

– Idziemy zjeść śniadanie? – pytam Izzeta. 
Kiedy schodzimy na dół, mama prawie 

potrąca nas w biegu. Nie wiem, czy nie zna-
lazła telefonów, czy przerwała poszukiwa-
nia. W kuchni zaczyna wyciągać z lodówki 
wszystko, co wpadnie jej w ręce. Pewnie jest 
zbyt zaspana i nie widzi, że tata już przygo-
tował śniadanie. Na dodatek nasz niesamo-
wicie gruby kot Mogwaii plącze się nam pod 
nogami i marudzi o jedzenie, a wszyscy się 
o niego potykają.

Nie mam pojęcia, jak rodzicom udawało się 
zdążyć do pracy, 
kiedy byliśmy młodsi 
i trzeba nas było 
odprowadzać do 
przedszkola. Izzet i ja 
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jesteśmy gotowi do 
wyjścia, zanim mamie 

udaje się ubrać. Jak zawsze idziemy razem do 
szkoły. 

Kiedy Izzet w końcu się rozbudził, zaczyna 
nawijać:

– Może zrobimy tort dla Mogwaii i zapro-
simy znajomych na jego przyjęcie urodzinowe 
w weekend?

Mój brat kocha tego kota. Kocha go praw-
dziwą miłością! Niestety Mogwaii jest jedynym 
stworzeniem na świecie, które woli mnie od 
mojego brata, nieważne, jak bardzo Izzet się 
do niego przymila. 

– Ale to przecież nie jego urodziny – odpo-
wiadam. 

– No i co z tego? Nie wiemy, kiedy je obcho-
dzi, więc sami możemy wybrać dzień. Rano 
wydawał się smutny. Potrzeba mu odrobiny 
miłości. 

– Był przygnębiony, bo nie daliśmy mu 
jeść – protestuję. 

– No i co z tego? Przyjęcie urodzinowe spra-
wiłoby mu przyjemność. 

Śmieję się, kręcąc głową. Ale Izzet się nie 
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poddaje. Wylicza wszystkich kole-
gów i koleżanki, których planuje 
zaprosić. 

– A ty kogo zaprosisz?
Nikt nie przychodzi mi 

do głowy. 
– Daj spokój. I przy-

spiesz, bo się spóźnimy. 
Idę tak szybko, że Izzet 

za mną nie nadąża. 
Kiedy wchodzimy po schodach na boisko, 

rozlega się dźwięk dzwonka. Ale nikomu się 
nie spieszy. Cała szkoła stoi na zewnątrz 
i czemuś się przygląda. Enes i inne chłopaki 
z drużyny piłkarskiej biegają wokoło podeks-
cytowani. Kilku znajomych Izzeta podbiega 
do nas, wskazując na dach tej części szkoły, 
która nazywa się Świerk. 

– Oni są na dachu! I nie chcą zejść!
Od razu wiem, o kogo chodzi: to ten straszny 

Alex G z siódmej klasy i jego ekipa. Jak tylko 
coś złego dzieje się w szkole, można być pew-
nym, że jest w to zamieszany Alex G. Nie mam 
pojęcia, jak taka osoba funkcjonuje. Skąd ma 
odwagę bez przerwy robić zabronione rzeczy? 
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ZAPAMIĘTAJ:
Jeśli trudno ci znaleźć przyjaciół 
wśród ludzi, spróbuj zaprzyjaź-
nić się z kotem. Jedyne, co mu-
sisz zrobić, żeby wzbudzić jego 
sympatię, to o nią nie zabiegać. 
No i czasem go nakarmić. 
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4. 

Kiedy pan Yannis od prac ręcznych zaczyna 
się wspinać po chłopaków siedzących na 
dachu, do nas podchodzi nasza nauczycielka 
Anni, żeby zebrać wszystkich z naszej klasy. 

– Jeśli będziemy ich ignorować i pokażemy, 
że nam nie imponują, to zejdą na dół – mówi.

Po chwili udaje jej się zagonić wszystkich 
do środka. Moment później w naszej sali robi 
się cicho. Często słyszymy, że jesteśmy jedną 
z najspokojniejszych klas w szkole. Nikt z nas 
się nie popisuje. 

Ten dzień jest wyjątkowy, bo do naszej 
klasy ma dołączyć nowy chłopak. Tak w każ-
dym razie powiedziała pani Anni. Ale nie widzę 
w naszej sali nikogo nowego. Może się spóźni?

– Dlaczego ten nowy jeszcze nie przy-
szedł? – pyta Enes. 

– Może się zgubił – odpowiada pani Anni. – 
Jak się pojawi, chcę, żebyście byli dla niego 



mili – kontynuuje, patrząc na nas dość surowo. 
Mówi to chyba z piąty raz. 
– Jestem pewna, że się postaracie – dodaje 

już milszym głosem. 
To w takim razie po co marudzi?
Mamy czytać po cichu. Bardzo to lubię, 

można wtedy wejść w zupełnie nowy świat. 
Kiedy bohaterem książki jest ktoś pewny sie-
bie, to sam się tak czuję. Mam odwagę zrobić 
prawie wszystko. 
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Tuż przed dzwonkiem na 
przerwę drzwi klasy na-
gle się otwierają. Wchodzi 
przez nie Fatima z piątej 
klasy z jakimś chłopakiem. 
Najpierw go nie widzę, 
bo dziewczyna go zasła-
nia. Ale kiedy robi krok 
w drugą stronę, od razu 
go rozpoznaję: to ten od pomarańczy!

Fatima jest taka cool, że prawie nie mam 
odwagi na nią patrzeć. Trzyma się z dziecia-
kami ze starszych klas i mimo że ma dopiero 
jedenaście lat, potrafi rapować jak jakaś 
youtuberka. 

– Przyprowadziłam Amira, który będzie 
z wami chodził do klasy – mówi. – Sorry, 
że jesteśmy trochę spóźnieni, musiałam mu 
najpierw pokazać najważniejsze miejsca 
w szkole. 

Fatima wydaje się bardzo zadowolona. 
Prawie dumna. Jakby Amir był tylko jej. Tro-
chę to dziwne, bo Amir wygląda na zupełnie 
zwykłego chłopaka i wcale nie wydaje się taki 
cool i pewny siebie jak Fatima. 



– Widzieliście? Alex G siedział rano 
na dachu! Co za akcja! – woła Enes. 

– Co? W tej szkole 
można chodzić po da-
chu? – nowy chłopak 
wydaje się nagle bardzo 
zainteresowany. 

Ale pani Anni nie odpo-
wiada na to pytanie. Pokazuje 
Amirowi miejsce obok Emmy, 
tej, która jest strasznie nie-
śmiała. 

Potem mówi:
– Witaj w naszej klasie, 

Amirze. Mam nadzieję, że będzie ci się u nas 
podobało. 

– Na pewno – odpowiada Amir. – Ale nie 
wiem, czy wy ze mną wytrzymacie. 
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Wszyscy wybuchają śmiechem. Ja też. 
Ale jednocześnie dociera do mnie, że to nie 
był żart. Amir mówi zupełnie serio. 

Fatima mówi „nara” i wychodzi. Amir nie 
ma nawet czasu wybrać książki do samodziel-
nego czytania, bo zaczyna się przerwa. Cała 
klasa natychmiast ustawia się wokół niego 
i wszyscy chcą wiedzieć, skąd Amir i Fatima 
się znają. 

– Zaprzyjaźniliśmy się w pewnym miejscu 
na wakacjach – wyjaśnia Amir. 
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Potem nie ma już 
ochoty o tym gadać. 

Ja stoję kawa-
łek dalej, nie mam 
odwagi do niego 
podejść. Za każdym 
razem, kiedy w naszej 
klasie pojawia się 
ktoś nowy, mam nadzieję, że zaprzyjaźni się 
właśnie ze mną. Ale jeśli nawet Fatima chce 
się przyjaźnić z Amirem, dlaczego on miałby 
wybrać kogoś takiego jak ja? 
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ZAPAMIĘTAJ: 
Zaprzyjaźnij się z kimś podczas 
letnich wakacji. Z kimś spoza 
twojej szkoły. Bo jeśli jesteś cichą, nudną i niewidzialną osobą na co dzień, to przecież ten nowy kolega o tym nie wie. Masz więc szansę 
wykazać się odrobiną odwagi. 




