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ROZDZIAŁ I

CIEMNĄ NOCĄ

Upalne lato dobiegło końca i nastały chłodne wieczory. Tęgomir
chuchał w zmarznięte dłonie, Ziemniak dla rozgrzewki lekko podskakiwał, a Błażej suwak ciepłej bluzy zasunął pod samą szyję.
Walenty nie odczuwał chłodu, maksymalnie
skoncentrowany nie spuszczał oczu z ochroniarza.
Ochroniarz bujał się na krześle i patrzył
w monitory. W każdej chwili na jednym
z nich mógł ujrzeć cztery postacie czające
się przy wejściu do fabryki witamin.
Nie mogli ryzykować, musieli czekać.
Ochroniarz rzucił okiem na zegar wiszący na ścianie i włączył telewizor. Zaraz miał się rozpocząć niedzielny serial.
Wstał i podreptał do pomieszczenia obok. Nalał wody do czajnika,
wyjął herbatę i cukier. Wtedy Walenty dał znak kolegom: teraz
mogli niezauważeni dostać się do wnętrza fabryki witamin.
Przemknęli obok kasy biletowej i pobiegli korytarzem prosto
pod gabinet Łysego.
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„To było dziecinnie łatwe” – pomyślał Walenty, gdy stanęli pod
drzwiami. Przechytrzyli ochroniarza i za kilka minut wyniosą dowody
na to, że fabryka truje dzieci, a Łysy podsuwa im niezdrowe produkty.
Walenty nacisnął klamkę, ale drzwi ani drgnęły. Spróbował
mocniej jeszcze raz – i nic. Popatrzył na Tęgomira, ten pchnął
drzwi z całą siłą, lecz i to nie pomogło. Błażej sprawdził drzwi do
innych biur – wszystkie były zamknięte. Rozżalony Walenty stał
przez chwilę nieruchomo. W końcu zrezygnowany dał chłopakom
znak do odwrotu.
Ruszyli do wyjścia. Ziemniak biegł ostatni. W ciemnościach zawadził
nogą o stojącą w korytarzu kserokopiarkę i runął jak długi. Gdy
podnosił się z ziemi, kątem oka zauważył stos kartek leżący na podajniku. Poświecił latarką i uniósł kilka: wszystkie miały ten sam rysunek.
Złapał jedną i schował za bluzę. Za plecami usłyszał jakieś hałasy.
„Ochroniarz!” – pomyślał i nie oglądając się za siebie, pobiegł
szybko w stronę wyjścia.
Gdy zniknął za drzwiami, ktoś inny stanął pod gabinetem
Łysego. Nacisnął klamkę, lecz drzwi ani drgnęły. Zabrał kartkę
z kserokopiarki, złożył i schował do kieszeni. Ruszył w kierunku
wyjścia i cicho zamknął za sobą drzwi.
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ROZDZIAŁ II

MAPA
Walenty, Tęgomir, Błażej i Ziemniak opuścili teren fabryki i dotarli
na pobliski przystanek. Gdy podjechał nocny autobus, bez słowa
wsiedli i skasowali bilety. Kilka przecznic dalej wysiedli. Pustymi
ulicami w markotnych nastrojach zmierzali w kierunku sklepu.
– Na nic taka misja! – nie wytrzymał w końcu Walenty. Podbiegł
do latarni i kopnął ją z całej siły.
– Nie denerwuj się! – uspokajał go Błażej. – Skąd mogliśmy
wiedzieć, że biura są zamknięte w niedziele?
– Mogliśmy to przewidzieć! – rzucił ze złością Walenty. – Mieliśmy
zdobyć dowody, a wracamy z pustymi rękami!
– Niezupełnie – odezwał się Ziemniak, rozpiął suwak i zza bluzy
wydobył kartkę papieru.
– Co to jest? – zapytał Tęgomir.
– Nie mam pojęcia – odparł Ziemniak szczerze. – Zabrałem to
z kserokopiarki obok gabinetu Łysego.
– Pokaż! – Błażej przesunął kartkę bliżej światła latarni i studiował ją przez chwilę. – Wygląda jak jakaś mapa.
– To może być mapa naszego osiedla – zauważył Tęgomir.
– Jest szkoła, sklep spożywczy, hala sportowa, basen, kino
i bar szybkiej obsługi.
– A te numery obok? – zapytał Walenty.
– To chyba są godziny: siódma, ósma, czternasta…
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– Mapa z godzinami? – Tęgomir podrapał
się po głowie.
– To raczej plan działania – wtrącił Ziemniak.
– Myślicie, że Łysy coś planuje? – zapytał
Tęgomir kolegów.
– Możliwe, tylko co?
– Już wiem! Będzie coś robił w tych miejscach o tych godzinach
– zgadywał Błażej.
– Na przykład rano w szkole? Tam przecież są dzieci! Mogą być
w niebezpieczeństwie! – przestraszył się Tęgomir.
– Musimy go powstrzymać!
– Będziemy go śledzić – zdecydował
Walenty i poczuł, że wstępują w niego
nowe siły. – Jutro o siódmej trzydzieści
pójdziemy pod dom – powiedział,
wskazując na mapę.
– Jaki dom? Na naszym osiedlu są
tylko bloki.
– To pójdziemy pod bloki. Rozdzielimy się, każdy będzie obserwował
jedną klatkę schodową – zarządził
Walenty, złożył mapę i oddał ją Błażejowi. – Pilnuj jej dobrze – przykazał.
– A teraz wracajmy do sklepu.
Musimy się wyspać, jutro o szóstej
pobudka! – powiedział i energicznie
ruszył przed siebie.
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Nowe przygody Walentego i spółki!
Już wkrótce część siódma
kryminału dietetycznego:

WALENTY I SPÓŁKA
ORGANIZUJĄ OLIMPIADĘ
O li m p ia d a

Walenty, Tęgomir,
Błażej i Ziemniak
znów zakradają się
do fabryki witamin,
lecz zamiast dowodów na działalność
Łysego znajdują
tajemniczą mapę.
Czy podążając
trasą z mapy,
nie wpadną
czasem w tarapaty?
I po co Detektyw
z Łysym się widują?
Czy oni coś
razem knują?

„Walenty i spółka znajdują mapę”
to szósta część serii kryminalno-dietetycznej. Tym razem bohaterowie,
podążając trasą z tajemniczej
mapy, poprowadzą dzieci
przez labirynt sklepów
i reklam z niezdrową
żywnością.
„Co to za głupia książka! Po co
dzieci mają wiedzieć, czego dodajemy
do słodyczy? Liczy się smak, a nie zdrowie.
Drogie dzieci, nie marnujcie czasu na czytanie!”
Prezes fabryki słodyczy

Do tej pory ukazały się:

cena: 30 zł

www.walentyispolka.pl

wiek: 6+

