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WALENTY I SPÓŁKA PODRÓŻUJĄ W CZASIE

„Walenty i spółka podróżują w czasie” to
piąta część serii kryminalno-dietetycznej.
Tym razem bohaterowie odwiedzą różne
epoki i pokażą dzieciom, co się kiedyś jadało.

M ON I K A OWOR U S Z K O

Walenty, Tęgomir,
Błażej i Ziemniak
planują ponownie
zakraść się do fabryki
witamin, gdy
w sklepie zjawia
się Detektyw Dietetyczny z propozycją
nowej misji naukowej. Czy zamiast
wyprawy do fabryki
wybiorą podróż
do Afryki? I jaka
straszna wyniknie
draka z nowym
zegarkiem
Ziemniaka?
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PODRÓŻUJĄ W CZASIE
KRYMINAŁ DIETETYCZNY
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Do tej pory ukazały się:

www.walentyispolka.pl
cena: 30 zł

KRYMINAŁ DIETETYCZNY

Walenty i spółka. Część 1
Walenty i spółka ruszają w świat. Część 2
Walenty i spółka budują piramidę. Część 3
Walenty i spółka szukają witamin. Część 4

CZĘŚĆ 5

wiek: 6+

CZĘŚĆ 5

walentyCZ5 okw2sr_Layout 1 10.03.2017 10:25 Page 5

M ON I K A OW O R U SZK O

WALENTY I SPÓŁKA
PODRÓŻUJĄ W CZASIE
KRYMINAŁ DIETETYCZNY

Ilustracje: Małgorzata Banaś-Domińska

walentyCZ5 okw2sr_Layout 1 10.03.2017 10:25 Page 6

ROZDZIAŁ I

PIERWSZY LIPCA
Nadeszły długo oczekiwane wakacje.
Kasia i Krzyś wyjechali na letni
obóz, a Babcia Basia do sanatorium.
W sklepie osiedlowym niewiele się
działo, więc Walenty, Błażej, Tęgomir
i Ziemniak planowali nową misję.
13 LUTEGO
Musieli znów zakraść się do fabryki
witamin i zdobyć dowody na szkodliwą działalność Łysego. Ukryci
w magazynku obmyślali, czego szukać
i jak całą sprawę ukryć przed dziewczynami.
Gdy kończyli naradę, Walenty przypomniał:
– Balbina i Wera nie mogą się o misji „Fabryka” dowiedzieć!
– Ani Olivia! – zawołał Tęgomir i rzucił okiem na zegar wiszący
nad wejściem do sklepu. – Muszę już jechać po nią na lotnisko.
– A mógłbyś mnie zabrać ze sobą? – poprosił Ziemniak.
– Na lotnisko? – zdziwił się Tęgomir. – A cóż tam jest ciekawego?
– Ależ wszystko! – zawołał Ziemniak i pobiegł po kapelusz,
a godzinę później bardzo zadowolony maszerował za Tęgomirem
przez nowiutki terminal.
W hali przylotów nie czekali długo. Olivia pojawiła się w wyjściu
z napisem „Nic do oclenia” i rzuciła Tęgomirowi w objęcia. Przez
chwilę patrzyli sobie w oczy i gadali coś po włosku. W końcu
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ruszyli przed siebie, o całym świecie zapominając, w tym o walizce
Olivii. Ziemniak złapał bagaż za rączkę i podążył za zakochanymi.
Nagle coś mu błysnęło pod stopami. Schylił się i uniósł zdobycz:
to był zegarek. Miał wskazówki, a na dole tarczy okienko, w którym
widniała data: trzynasty lutego.
„Ktoś musiał go zgubić dawno temu” – pomyślał.
– Ziemniak, idziesz? – usłyszał głos Tęgomira. Schował zdobycz
do kieszeni i pobiegł za przyjaciółmi prosto na postój taksówek.
Gdy wrócili do sklepu, Ziemniak zabrał się za naprawianie
zegarka. Nakręcał go i przykładał do ucha i nic – wskazówki ani
drgnęły.
– Szkoda – westchnął rozczarowany. Taki zegarek przydałby mu
się bardzo na akcję w fabryce. Cóż, będzie go nosił dla ozdoby.
Zapiął pasek na nadgarstku i tak wystrojony udał się na przyjęcie
powitalne, które Tęgomir urządzał z okazji przyjazdu Olivii.
Zaproszono również
Detektywa Dietetycznego.
– Tak cudownie było
wtedy w Toskanii! –
wspominała Wera.
– Cała wyprawa
dookoła świata
była taka pouczająca! – przyznała Balbina
i rozmarzyła się:
– Znów bym
pojechała
na jakąś misję...
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– Naprawdę? – ucieszył się Detektyw Dietetyczny. – Bo ja właśnie
przychodzę w tej sprawie! Unia Zdrowego Żywienia szuka chętnych
na wyjazd do Afryki. Oczywiście po wyprawie trzeba będzie opracować raport.
– Nikt nie zrobi tego lepiej niż my! – zawołał Błażej. – Dzieci
są na wakacjach, w sklepie nie ma nic do roboty, a misja „Fabryka”
może poczekać!
– Misja „Fabryka”? – spytała czujnie Balbina, a Błażej poczerwieniał po uszy.
– Misja „Afryka” nie może czekać! – poprawił się szybko i dodał:
– Panie Detektywie, podejmiemy się jej z przyjemnością!
– Wspaniale! – zawołał Detektyw i wyjął z kieszeni płaszcza
mapę. Rozłożył ją na ladzie i zaczął omawiać plan podróży.
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ROZDZIAŁ II

KIERUNEK – AFRYKA
Tydzień później uczestnicy misji „Afryka” wsiedli do taksówki
mającej ich zawieźć na lotnisko. Kierowca odpalał właśnie silnik,
gdy nagle Ziemniak zawołał:
– Proszę zaczekać! Zapomniałem czegoś ważnego!
Wyskoczył z samochodu i pobiegł do sklepu. Za chwilę wrócił
zdyszany, zajął miejsce obok Błażeja i zaczął zapinać zegarek na
przegubie dłoni.
– Zegarek? – zirytował się Błażej. – Myślałem, że zapomniałeś
czegoś naprawdę ważnego! Paszportu albo biletu!
– Zegarek jest ważny w podróży.
– Ależ on nawet nie chodzi! Stary rupieć!
– Za to ładnie w nim wyglądam! – odgryzł się Ziemniak.
– Czy możemy już ruszać? – zapytał taksówkarz.
– Bardzo proszę – powiedział Tęgomir i groźnie spojrzał na Błażeja
i Ziemniaka. – Przez wasze kłótnie spóźnimy się na samolot!
Taksówkarz ruszył z piskiem opon i powiózł ich na lotnisko.
Kilka godzin później wylądowali na afrykańskiej ziemi. Gdy wysiedli
z samolotu, panował straszny upał. Marzyli, by jak najszybciej
dostać się do hotelu. Z bagażami udali się na pobliski dworzec.
Podeszli do jednego z autokarów i pokazali kierowcy nazwę hotelu.
Ten skinął głową, więc weszli do środka i usiedli: Olivia z Tęgomirem,
Wera z Walentym, Balbina z Błażejem i Ziemniak z zegarkiem.
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Podróżowało się całkiem przyjemnie, bo w autokarze pełną parą
pracowała klimatyzacja. Niestety, zepsuła się po godzinie, a zaraz
potem usłyszeli głośny huk i z rury wydechowej wyleciał czarny
dym. Kierowca zatrzymał pojazd, wyskoczył zza kierownicy
i położył się pod wozem. Po chwili wstał i bezradnie rozłożył ręce.
– Dalszej podróży chyba nie będzie – domyślił się Tęgomir.
Walenty złapał mapę i wyskoczył z autobusu. Podszedł do kierowcy
i chwilę z nim rozmawiał. Gdy wrócił do środka, powiedział:
– Nasz hotel jest niedaleko stąd. Możemy pójść na piechotę,
za godzinę będziemy na miejscu.
– To chyba lepsze niż czekanie w tym upale – przyznał Tęgomir.
Wszyscy się z nim zgodzili. Złapali bagaże i ruszyli przed siebie.
Mijały godziny, a na horyzoncie wciąż nie było widać żadnego
hotelu. W końcu zapadł zmierzch i trudno było dalej iść. Zatrzymali się pod skałą i postanowili, że spędzą tu noc. Wyjęli z walizek
ubrania i umościli z nich posłania. Zmęczeni i głodni ułożyli się
do snu. Marzyli, by ta noc jak najszybciej się skończyła! Jutro na
pewno znajdą hotel.

P RYK!

BUM!
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Nowe przygody Walentego i spółki!
Już wkrótce część szósta
kryminału dietetycznego:

WALENTY I SPÓŁKA
ZNAJDUJĄ MAPĘ
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