


Dawno, dawno temu, na skraju lasu była sobie SZKOŁA. 
Zwykła, wesoła szkoła, do której chodziły wesołe dzieci. 
Poza jednym. 
Biedny Jasio czuł się taki samotny. 
Nie był dobry w sporcie, w czasie zabawy w chowanego dzieci 
znajdowały go jako pierwszego. 
W dodatku śmiały się z niego, bo miał aparat na zębach. 
Dziwnie przez to wyglądał i niewyraźnie mówił. 
Tak naprawdę jego jedynym przyjacielem był misio Zdzisio.
Mały, pluszowy, nieco sfatygowany miś z wytartym futerkiem.





– Czas to zmienić – powiedział Jasio i dziarskim krokiem 
ruszył do pracowni chemicznej. Postanowił stworzyć 
eliksir, który sprawi, że inne dzieci będą go lubiły.
Nie znał co prawda odpowiedniej receptury,
ale postanowił eksperymentować do skutku.
Połączył składniki, które miały najładniejsze i najweselsze 
kolory (nie zdradzę wam jakie to były składniki, żebyście 
przypadkiem nie powtórzyli tego eksperymentu
w domu). Kiedy wszystko było już porządnie wymieszane 
zauważył lekko zakurzony słoiczek
z napisem „Stary pieprzu”.





– Świetnie – ucieszył się Jasio – tego mi właśnie brakowało, 
przecież eliksir przydałoby się czymś doprawić!
Biedak myślał, że napis na etykiecie to zwykłe przejęzyczenie
i w słoiku znajduje się zwykły pieprz.
Niestety, był to tajemniczy składnik starożytnych eliksirów, 
który jeden z nauczycieli chemii przywiózł z dalekiej podróży. 
Podobno dostał go od jakiegoś szamana, którego spotkał
w samym sercu dżungli. Co ciekawe, sam nauczyciel zniknął
w niewyjaśnionych okolicznościach zaraz po tym jak doprawił 
sobie przywiezionym składnikiem kanapkę.
Świadkowie twierdzili, że wziął pierwszy kęs i PUF!
Po prostu wyparował.





Ale wróćmy do naszego Jasia. Po wymieszaniu mikstury 
chłopczyk postawił buteleczkę na stole i zaczął zastanawiać
się czy może dodać jeszcze coś, kiedy nagle – HOP!
Na stół wskoczyła mysz, a zaraz za nią ścigający ją zaciekle
kot woźnego. Chwila nieuwagi i nieszczęście gotowe!
Potrącona buteleczka z eliksirem niebezpiecznie
się zakołysała. W jednej sekundzie z przewróconego naczynia 
płyn spłynął na biurko, z biurka na podłogę.
W pierwszej chwili Jasiowi wydawało się, że eksperyment
się nie udał i nic się nie wydarzy. Niestety, skutki działania 
eliksiru zaprawionego składnikiem o nazwie „stary pieprzu” 
okazały się zaskakujące i nieprzewidywalne!
Krople płynu wsiąknęły w podłogę.
Ponieważ miał on właściwości magiczne został wchłonięty 
przez szkołę i… zaczął działać. Zwyczajne przedmioty, zwykli 
bywalcy szkoły zaczęli się zmieniać w niesamowite stwory-po-
twory. Dlaczego tak się stało? Możemy tylko przypuszczać,
że wyśmiewany Jasio czuł się nieszczęśliwy.
Dlatego podświadomie myślał o swoich koleżankach i kolegach 
jako o nieczułych i nieempatycznych potworkach.
Te niechciane myśli ukształtowały właściwości eliksiru.





Pierwszą z ofiar swoich własnych działań był oczywiście Jasio, 
który natychmiast stał się Janem i zmienił się w coś w rodzaju 
zombie. Początkowo nie zdawał sobie sprawy, że coś
się zmieniło, dopóki nie wyszedł z pracowni chemicznej
na korytarz i nie przekonał się, że inne dzieci na jego widok 
uciekają z krzykiem.
Nagle jego ukochany Misio Zdzisio wydał z siebie 
nieoczekiwanie ni to pomruk, ni to warkot, zeskoczył
z rąk właściciela i pognał za uciekającymi dziećmi.
Jasio też czuł się coraz bardziej nieswój, coraz bardziej zły,
miał ochotę gonić swoich kolegów i… co było bardzo dziwne – 
ich gryźć!
– Co się ze mną dzieje? – pomyślał chłopczyk,
od tej chwili będący Janem Zombiakiem.





Tymczasem szkoła zmieniała się nie do poznania.
Stateczny pan dyrektor, mający w zwyczaju patrolowanie 
korytarzy, zaglądanie do klas i sprawdzanie
czy wszystko jest w porządku nagle jakoś zbladł,
a chwilę później rozwiał niczym dym.
Po pięciu sekundach, w towarzystwie dźwięku podobnego 
do tego, jaki słyszymy, kiedy uderza piorun,
pojawił się w zupełnie innym miejscu
jako Dyrektor Widmo.





W pracowni od plastyki nauczyciel tego przedmiotu
i jego mała córeczka (którą wyjątkowo dziś zabrał do pracy) 
porządkowali materiały na następne zajęcia, gdy nagle – BUM! 
Zamiast miłego pana od rysunków i dziewczynki
z warkoczykami po pracowni biegały dwa
slimopodobne stwory.
Większy o imieniu Glutorzut strzelał glutowatymi kulkami
w uczniów, co najwyraźniej bawiło Glutorynię
(w to właśnie zmieniła się ta mała dziewczynka
z warkoczykami).
Po każdym celnym strzale podskakiwała piszcząc z uciechy.





Pamiętacie kota, który goniąc mysz przewrócił buteleczkę
z eliksirem i zapoczątkował ten ciąg niefortunnych zdarzeń? 
Kiciuś ma na imię Rudy i odegra jeszcze jedną ważną rolę
w naszej historii. Tymczasem chciałabym, żebyście poznali 
jego właściciela. To woźny Roman.
Miły osobnik, ostatnio bardzo zajęty zamiataniem jesiennych 
liści, które wiatr uparcie stara się wdmuchnąć do szkoły. 
Niestety na Romana eliksir również podziałał.
Jego głowa zamieniła się w wielką miotłę!





Podobny los spotkał kucharkę Aleksandrę.
Co prawda, nawet w pierwotnej postaci była mocno 
niesympatyczna. Gotowała brejowate, mdłe potrawy
i zmuszała biednych uczniów do zjadania jej nieudanych 
eksperymentów kulinarnych.
Eliksir zmienił ją w Olę Starą Parówkę.
Kiedy do kuchni wbiegło kilkoro uczniów ściganych
przez Lucyfera i jego ostre ołówki (kto to jest Lucyfer, opowiem 
wam za chwilę), Ola uwięziła ich w wielkim kotle.
Najwyraźniej planowała nowe menu.





W sali matematycznej panoszyła się Pani Jedynka
z wielką metalową linijką, gotowa dać po łapach każdemu, 
kto nie przygotował się do lekcji.
Przed działaniem eliksiru była panią Grażyną.
Siejącą postrach nauczycielką matematyki,
stawiającą dzieciom same jedynki.





Informatyk Kazimierz w momencie aktywowania 
się mikstury podłączał nowy twardy dysk 
do jednego ze szkolnych komputerów. 
Błysnęło zielone światło i Kazimierz został wessany 
do systemu operacyjnego gdzie aktywował się jako 
wyjątkowo złośliwy wirus komputerowy.





Nie tylko nauczyciele i uczniowie padli ofiarami tej dziwacznej 
przemiany. Z biurka jednego z uczniów zeskoczył piórnik. 
Najpierw znacznie powiększył swoje rozmiary, następnie 
ruszył przed siebie jako Lucyfer Zbuntowany Piórnik.
Sunąc korytarzem strzelał do uczniów ostrymi ołówkami. 
Możecie mi nie wierzyć, ale takie ukłucie naprawdę
nie jest przyjemne.





Z szafą z pracowni chemicznej również było coś nie tak. 
Pozornie wyglądała normalnie. Jednak kiedy przechodziła 
obok niej Basia, zwyczajna uczennica trzeciej klasy,
drzwi szafy nieoczekiwanie się otworzyły, tajemnicza siła 
wciągnęła Basię do środka, mebel podskoczył kilka razy i… 
zamiast Basi na półce stała nowa próbówka
wypełniona jakąś mazią.
Okazało się, że szafa potrafi zmienić swoje ofiary
w wyposażenie pracowni chemicznej.





Na szczęście nie wszyscy w szkole byli podatni
na działanie eliksiru. Szczęściarze, którzy pozostali sobą 
wcale nie byli w tak dobrej sytuacji, jak mogłoby się 
wydawać. Atakowani nieustannie przez stwory-potwory 
musieli wykazać się szybkością i sprytem. Część z nich 
znalazła schronienie w schowku na szczotki.
Ich nieoczekiwanym sprzymierzeńcem został kot Rudy. 
Patrolował korytarze i pomagał dostać się do schowka 
nielicznym nieprzemienionym dzieciakom.
Ale przecież nie można całego życia spędzić ukrywając
się w składziku.
Ktoś musi ich w końcu uratować!





Opuśćmy budynek szkoły i rozejrzyjmy dookoła.
Do pobliskiego miasteczka przyjechali nowi mieszkańcy. 
Państwo Ciekawscy z dziećmi – Anią i Maxem.
Rodzeństwo (bliźniaki) od razu postanowiło rozejrzeć
się po okolicy. W końcu nazwisko do czegoś zobowiązuje! 
Miejscowość była niewielka, więc zwiedzanie
nie zajęło dużo czasu.
Ania i Max od następnego tygodnia mieli zacząć chodzić
do nowej szkoły i byli bardzo ciekawi, jak ona wygląda. 
Postanowili ją odnaleźć.
Ze strony internetowej szkoły dowiedzieli się,
że to ładny budynek mieszczący się w zabytkowym dworku 
położonym na skraju uroczego lasku.
Ruszyli więc w jego kierunku używając wskazówek z GPS-u.





Kiedy zbliżyli się do celu, spodzieli się uroczej polany pełnej 
kolorowych liści i żółto-brązowych traw
(zapomniałam Wam powiedzieć, że jest właśnie piękna jesień), 
ich oczom ukazała się jednak chaotyczna gęstwina splątanych 
gałęzi. Gwałtowny wiatr szarpał koronami drzew, a jego 
przeraźliwe wycie unosiło włoski na karku. Mogłoby się 
wydawać, że ta nagła zmiana aury przestraszy rodzeństwo,
ale Ciekawscy byli naprawdę bardzo ciekawscy.
Dziarsko ruszyli naprzód w kierunku zarysu budynku szczelnie 
pokrytego jadowitym bluszczem. Z wnętrza wydobywały
się dziwne odgłosy. Piski, warkoty, tupot nóg jakby ktoś
biegł ogarnięty totalną paniką.
– Ciekawa jestem co tam się dzieje?
– powiedziała Ania Ciekawska.
– Ja też – odpowiedział Max. – Wchodzimy?
– Jasne!





Nie zastanawiając się dłużej, wślizgnęli się do wnętrza 
budynku przez uchylone piwniczne okienko.
– Maxiu, czuję, że dzieje się tu coś dziwnego, bądźmy ostrożni. 
– Spokojnie siostro, wzmożona czujność i idziemy zwiedzać. 
Co tu się dzieje?
Pomyślały dzieci wychylając ostrożnie głowy na korytarz.
– Wrauuuwrauuwrauu – rozległ się donośny głos.
Tuż przed nosem Maxa przebiegł jaskiniowiec z maczugą. 
Niewtajemniczonym wyjaśniam, że tak w tej chwili 
wygląda nauczyciel historii.





Kiedy korytarz chwilowo opustoszał, rodzeństwo idąc cichutko 
na paluszkach zaczęło sprawdzać kolejne pomieszczenia. 
Wszędzie roiło się od małych jakby ciasteczkowych
szkieletów rodem z meksykańskiego Día de Muertos.
Szybko wyjaśniło się skąd się biorą.
Nieduży, pozornie niegroźny pluszowy misiek podbiegał
do uczniów, otwierał paszczę, która robiła
się nieproporcjonalnie wielka i CHAPS!
Połykał delikwenta w całości, poglumał trochę
i wypluwał ciasteczkowy szkielet.
Szaleństwo!





Wtem pojawiła się nowa postać. Sądząc po wyglądzie dużo 
groźniejsza. Wielkie mamroczące monstrum o wyglądzie zombi 
z horroru i lekko zielonkawej skórze pędziło w kierunku Ani.
– Co robić, co robić? – wołała spanikowana Ania.
Jan Zombiak zbliżał się bardzo szybko. Już wyciąga ręce, zaraz 
chwyci dziewczynkę…
Nagle ziuuuuuuu – stwór zatrzymała się zdziwiony.
Zaczął szybko, najwyraźniej wbrew własnej woli, przemieszczać 
się w kierunku Maxa trzymającego wielką dmuchawę do liści 
pracującą w trybie „ssanie”.
Szast-prast i zombie znalazł się uwięziony w worku na liście.
– Uf! – odetchnęły dzieci.
– Co teraz? – zapytały się nawzajem.
Z worka na liście dobiegł dziwny dźwięk. Zbliżyły się do niego
i zrozumiały, że to Jan Zombiak próbuje im coś powiedzieć. 
Pochyliły się, żeby lepiej usłyszeć mamrotanie.
Mocno się zdziwiły.
– Pomóżcie mi – prosił Jan. – Ta cała historia to wypadek, to nie 
tak miało być, ja chciałem tylko żeby dzieciaki mnie lubiły.





Ania i Max postanowili zaryzykować i wypuścili Jana
z worka. Płacząc zielonymi glutami, opowiedział im całą 
niefortunną historię. Dzieciakom zrobiło się go szkoda,
w końcu każdy mógł znaleźć się w takiej sytuacji. Samotny,
bez przyjaciół, nieszczęśliwy. Dlatego ochoczo zgodzili
się mu pomóc. Zwłaszcza, że rodzice zapisali ich właśnie
do tej szkoły i niedługo mieli zacząć lekcje.
Ale jak przełamać czar? Trzeba stworzyć eliksir
o przeciwnym działaniu. Czyli jaki?
– Wydaje mi się, że błędem było dodanie starego pieprza – 
powiedział Jan. – Użyjmy składników takich jak ja za pierwszym 
razem ale pomińmy ten.
– Zgoda.
Tylko jak dostać się do pracowni chemicznej, kiedy
po korytarzach kręcą się stwory-potwory? Nie było to łatwe 
zadanie. Co prawda uciekli opętanemu misiowi,
za to Max oberwał porządnie piłką.
Jaką znowu piłką? – zapytacie.
Zapomniałam Wam powiedzieć, że wuefistka i wuefista zmienili 
się w dwie wielkie piłki, które z dużą szybkością pędziły
w kierunku uczniów, wrzeszcząc „reflex”.





W końcu całej trójce udało się bezpieczne dotrzeć na miejsce. 
Jan od razu zajął się niebezpieczną szafą. Jemu nic z jej strony 
nie groziło, ponieważ już był przemieniony. Drzwi szafy zamknął
na wielką kłódkę, żeby nikt nie został wciągnięty do środka.
Na szczęście na stole leżały wszystkie składniki użyte
do sporządzenia poprzedniego eliksiru.
Pięć minut i nowy płyn był gotowy. Oczywiście wszyscy 
pamiętali, żeby tym razem pod żadnym pozorem nie użyć 
starego pieprza! No dobrze, ale jak zaaplikować eliksir 
wszystkim w szkole?
– Mam pomysł – powiedziała Ania. – Musi tu być system 
przeciwpożarowy, na pewno alarm uruchamia zraszacze, żeby 
zgasić ewentualny ogień. A co jeżeli do zbiornika z wodą dodamy 
naszego eliksiru i uruchomimy alarm? Wszyscy obecni
w szkole zostaną spryskani naszym eliksirem.
– Doskonały pomysł – powiedział Maks.





Czyli kolejne wyzwanie przed naszymi bohaterami. 
W zainfekowanej szkole nie było łatwo przedostać 
się do pomieszczeń technicznych, gdzie znajdował 
się zbiornik z wodą do spryskiwaczy. Rozegrali to tak,
że Ania i Max biegli korytarzem wrzeszcząc, a Jan Zombiak 
udawał, że ich goni. W ten sposób dotarli bezpiecznie
do zbiornika. Odkręcili korek i wlali do środka zawartość 
buteleczki z eliksirem naprawczym. Teraz pozostało tylko 
włączenie alarmu, który spowoduje uruchomienie 
spryskiwaczy. Zadowolona z dobrze wykonanego zadania 
grupa ratunkowa ruszyła na poszukiwanie czerwonego 
przycisku. Niestety, z sukcesu cieszyli się przedwcześnie. 
Na klatce schodowej zostali ostrzelani kulkami przez 
Glutorzuta i otoczeni ostrymi ołówkami Lucyfera. 
Czerwony guzik alarmu był dosłownie na wyciągnięcie ręki.
Ale oni byli unieruchomieni. Co robić?





Wtem zza zakrętu wybiegł Rudy.
Błyskawicznie ocenił sytuację. Jednym długim skokiem 
przeleciał nad głowami stworów-potworów
i puchatą łapką wcisnął czerwony guzik!
Syrena zawyła, a ze spryskiwaczy rozmieszczonych w całej 
szkole wytrysnęła woda zmieszana z eliksirem mającym 
odwrócić zaklęcie. Krople opryskały wszystko i wszystkich. 
Przez chwilę w powietrzu unosiła się iskrząca zielona mgiełka. 
Kiedy się rozwiała na korytarzu stali zdezorientowani 
uczniowie i nauczyciele już w swoich normalnych postaciach. 
Kompletnie nie pamiętali ostatnich wydarzeń.
– Wszystko w porządku, najwyraźniej ktoś przypadkiem
uruchomił alarm przeciwpożarowy, wracajcie do klas –
zawołał pan dyrektor w zwykłej, niewidmowej osobie.





Jasio uśmiechnął się do Ani i Maxa.
– Dziękuję wam za wszystko!
– Nie ma sprawy, to była niesamowita przygoda,
z resztą będziemy się widywać często, chyba jesteśmy w tej samej 
klasie! – powiedziała Ania.
– O rany, wreszcie mam przyjaciół – ucieszył się Jasio.
– I to zaprawionych w bojach
– odpowiedzieli chórem Ania i Max.





Skąd wiem o wydarzeniach, które rozegrały się w strasznej 
szkole? Byłam tam. Jestem wiewiórką (chyba jedyną gadająca 
wiewiórką na świecie). Mam na imię Joanna.
Zaglądałam czasem do szkoły, dzieciaki zwykle miały
dla mnie jakieś smakołyki. Kiedy eliksir zaczął działać, 
siedziałam sobie na parapecie. W jednej chwili byłam uroczą 
wiewiórką, a w następnej mumią z wiewiórczym ogonem
i sterczącymi pędzelkami uszu. Na szczęście moja przemiana 
związana była wyłącznie z wyglądem. Dzięki temu
mogłam swobodnie wędrować po szkole i rejestrować
te niecodzienne wydarzenia.
Tylko ja wiem, że w buteleczce po pierwszym eliksirze
została jeszcze jedna, zdradziecka kropla.
Czy to oznacza początek nowej opowieści?
Nie wiem, zdecydujcie sami.





I to już prawie koniec naszej historii.
Prawie, bo przecież każda opowieść powinna zawierać 
w sobie jakieś przesłanie.
Co niesie ta? To bardzo proste!
Zanim kogoś ocenisz, postaraj się go zrozumieć. 
Empatia, współczucie, otwartość, szacunek, uśmiech
– to cechy które sprawią, że nie tylko szkoła
nie będzie straszna, ale cały nasz świat może być

piękniejszy.
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