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Egzemplarz bezpłatny

STRZEŻCIE

SIĘ!

Strzeżcie się, wy, którzy otworzyliście tę książkę. Bo to nie jest bajeczka dla grzecznych dzieci. To nie jest radosna
opowiastka na dobranoc. To nie są Troskliwe Misie. To przerażająca, mrożąca krew w żyłach książka dla dzieci o Szkole
Potworów imienia Doktora Wiktora Frankensteina. Wszyscy, którzy boją się Wilka z „Czerwonego Kapturka” niech lepiej
w tej chwili przestaną czytać. Ci, którzy nie chcieliby mieć kumpla wampira, niech prędko sięgną po „Muminki”. A ci, którzy
zasypiają przy włączonym świetle najlepiej niech wyniosą tę książkę do sypialni rodziców. Teraz.
Już?
Czy zostali tylko ci nieustraszeni, którzy chcą poznać bliżej uczniów i uczennice Szkoły Potworów imienia Doktora
Wiktora Frankensteina? A obiecacie, że nie zmoczycie ze strachu łóżek? I że żadne z was się nie rozpłacze, gdy nagle do
klasy wejdzie zombie? On bardzo nie lubi, gdy się przy nim płacze.
No dobrze. A zatem...
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WITAMY W SZKOLE POTWORÓW

IMIENIA DOKTORA WIKTORA

FRANKEN-

STEINA!
Na początku zapoznajmy się
z głównymi bohaterami tej książki.

WAMPIR IWAN

WILKOŁAK LONGIN

Wampir Iwan nosi się na czarno. Słucha metalu, a gdy jest wściekły, kruszy metal w palcach. Ma
białą skórę, przez którą prześwitują czerwone żyłki.
Ma kruczoczarne, tłuste włosy, które bez przerwy
przygładza. Ma długie i ostre paznokcie, które maluje
na czarno lakierem swojej mamy wampirzycy. Gdy
dorośnie, będzie żywił się krwią. Póki co ćwiczy kąsanie ostrymi kłami na bananach i skórzanych góralskich papuciach. Mówi sporo, a kiedy mówi, więdną
kwiaty i padają muchy. Rozumie mowę nietoperzy,
szczurów, pająków i matematyczki.

Wilkołak Longin na co dzień jest spokojny i poważny. Nie uczestniczy w zabawach, nie plotkuje
na przerwach, nie wdaje się w szkolne bójki. Longin najczęściej stoi nieruchomo i obserwuje. Wiecie,
taki mroczny typ. Jednak raz w miesiącu, przy pełni
księżyca, Longinowi wyrastają ogromne i ostre jak
sztylety zęby. Staje się cztery razy większy, a jego
skórę porasta gęsta, skołtuniona sierść. Spróbuj tylko
wtedy do niego podejść - możesz stracić rękę. Dlatego raz w miesiącu Longin przychodzi do szkoły ze
smyczą. Siedzi wtedy u nóg pani wychowawczyni,
rozgryza gigantyczną kość, powarkuje i łypie po klasie. Przez ten czas nikt z nim nie rozmawia, to zbyt
niebezpieczne.
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WIEDŹMA KALINA

JEDNOROŻEC GRACJAN

Kalina ma siną cerę, olbrzymie granatowe oczy
i nos jak orli dziób. Jest bardzo drażliwa, obraża się
niemal o wszystko. Ale nie idzie wtedy popłakać,
tylko rzuca zły czar. Rzucanie złych czarów to jej
ulubiona zabawa. Już trzy razy zamieniła Anat w papier toaletowy, Iwana rozebrała do samych gatek,
a podłogę w klasie przemieniła w grzęzawiska. Lepiej
na nią uważać, zwłaszcza, że ostatnio odkryła moc
eliksirów. I teraz na stołówce lubi mieszać budyń
z keczupem, dodać trochę soli i sprawić, by wszyscy
aż do dzwonka zwijali się z bólu brzucha. Kalina zawsze i wszędzie zabiera ze sobą swojego czarnego,
pluszowego koguta. To jej najlepszy kumpel.

Gracjan ma grzywę i ogon w kolorze żywej
tęczy. Na jego rzęsach zawsze perli się rosa, a kopyta
porastają polne kwiaty. Gracjan często się śmieje,
a gdy się śmieje, zlatują się doń wszystkie motylki
z okolicy. Gracjan często płacze, a kiedy płacze, śmieją się z niego wszystkie potwory w klasie. Gracjan
uwielbia śpiewać i tańczyć. Kocha kolory i kocha, gdy
jego perłowy róg obsiadają ptaszki. Gracjan chciałby
pomóc każdemu i marzy o tym, by świat był piękny
i dobry. Nie potrafi rzucać uroków, zmieniać pogody,
jęczeć, gryźć i wysysać krwi z ofiar. Gracjan potrafi
rysować motyle i robić na niebie tęczę.

ZOMBIE ZOMBIE

Zombie ma na imię Zombie. To znaczy tak
na niego mówią w szkole, bo Zombie nigdy nikomu
się nie przedstawił. Dlaczego? Odkryjecie sami, gdy
zacznie się nasza opowieść. Zombie nie lubi, gdy za
dużo się dzieje. Nie lubi, gdy dookoła jest wesoło. Nie
lubi, gdy pani wywołuje go do tablicy. Nie lubi, kiedy
pada i nie lubi, gdy świeci słońce. Nie lubi mieć przyjaciół i nie lubi być sam. Zombie nie lubi wielu rzeczy.
A lubi tylko jedną - iść wolno przed siebie i jęczeć.

W Szkole Potworów spotkać można
także: Yeti Yreneusza, który zawsze przychodzi spóźniony, bo daleko mieszka, Smoczycę
Sarę, która nie mieści się w żadnej ławce,
dlatego stoi pod szkołą, z głową w oknie,
Ducha Michaela, który ciągle śpiewa,
tańczy i wmawia wszystkim, że jest znanym piosenkarzem, Ogra Leona, który już
czwarty rok powtarza klasę i jeszcze nigdy
w swoim życiu nie mył nóg, Syrenę Helenę
o rybiej twarzy, która zamiast mówić śpiewa, a śpiewa tak, że wszystkim usychają
uszy. Naprawdę. Usychają. I rozsypują się
jak tarta bułka.
Ale oni są jakby mniej głównymi
postaciami naszej książki. No i chodzą do
innych klas.

MUMIA ANAT

Na mumię Anat wszyscy w szkole mówią
Anka. Niezbyt jej się to podoba i zawsze podkreśla,
że pochodzi z dalekiego kraju, w którym kiedyś była
okrutną boginią, ale niestety mało kto jej słucha,
bo przez bandaże Anat mówi bardzo niewyraźnie.
Gdy się wścieknie, potrafi zmieniać pogodę i robić
tak, by na chwilę gasło słońce. W okół niej zawsze
siedzi kilka żab. Anat często prosi, by ktoś uwolnił
ją z bandaży, ale pani tego zabrania, twierdząc, że
lepiej nie wiedzieć, co się pod nimi kryje. Anat często
narzeka, że jej gorąco.

Dobrze, a więc znamy już wszystkich
ze Szkoły Potworów imienia Doktora Wiktora Frankensteina.
Czyli to najwyższy czas na mrożącą
krew w żyłach historię. A jak wiadomo,
wszystkie mrożące krew w żyłach historie
zaczynają się... w poniedziałek.
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PONIEDZIAŁEK

Poniedziałki w Szkole Potworów imienia Doktora Wiktora Frankensteina nie różnią się niczym od
poniedziałków w każdej ludzkiej szkole. To znaczy, oczywiście, nie w każdej ludzkiej szkole zamiast dzwonka
brzęczą łańcuchy skazańca, a uczniowie raczej wchodzą głównym wejściem, a nie oknami, kominami,
rurami kanalizacyjnymi i nie przenikają przez ściany lub nie wychodzą z trumien w szatniach...
Ale kiedy wszyscy uczniowie już przyszli, przyfrunęli, przypełźli i pojawili się w kłębach dymu, w Szkole
Potworów, jak w każdej ludzkiej szkole, rozpoczęła się lekcja. A wraz z lekcją odpytywanie przy tablicy...
Pani Straszak otworzyła dziennik i przejechała grubym, żółtym paluchem po spisie uczniów. Wśród potworów
zapanowała grobowa cisza.
- Iwan Wampir, do tablicy - wymruczała pani Straszak, a Iwan zzieleniał. - Wymień pięć rodzajów strachu
występującego u ludzi.
Iwan przygładził tłuste włosy, wstał, westchnął, odchrząknął i wydukał:
- Pięć rodzajów strachu... występującego u ludzi to będzie ten... No... Strach przed chorobą... Eeee... Strach
przed tym, no... no tym... eee... Znaczy się...
- Siadaj - warknęła pani Straszak. - Longin?
Wilkołak Longin powoli i spokojnie uniósł się z krzesełka. Najpierw długo, w milczeniu mierzył panią wzrokiem,
a potem powiedział po prostu:
- Strach przed odpowiedzią u pani Straszak.
- Longin, siad! Co ty sobie wyobrażasz, szczeniaku? - zdenerwowała się pani Straszak. - Zombie, może ty.
Zombie wstał, wyciągnął do przodu ręce i pewny siebie odpowiedział:
- Eeeeyyyyu.
Pani Straszak spojrzała na niego znad okularów i mruknęła coś pod nosem. Rozejrzała się po sali. Wiedźma
Kalina w skupieniu skubała dziób pluszowego koguta, mumia Anat bawiła się bandażem i tylko jednorożec Gracjan
wyciągał ukwiecone kopytko wysoko w górę.
- No dobrze, Gracjanku, powiedz nam, jakie są podstawowe rodzaje strachu u ludzi.
- Strach przed chorobą, strach przed śmiercią, strach przed samotnością, strach przed odmiennością i strach
przed potworami, proszę pani - odpowiedział Gracjan na jednym wydechu. - I ja bym chciał, żeby tych strachów
nie było wcale i żeby wszyscy byli szczęśliwi - dodał.
Klasa jęknęła, a Kalina mruknęła „ale żaaal...”. Pani Straszak zastukała pazurami w biurko.
- Cisza! Bardzo dobrze, Gracjan, siadaj. Dzisiaj, moi koszmarni, omówimy sobie ostatni z rodzajów strachu,
wasz ulubiony, czyli strach przed potworami. Poćwiczymy różne style straszenia, sprawdzimy, co potraficie, a za
tydzień będzie z tego sprawdzian.
Po sali rozniosło się ciche jęknięcie. Ale to jęczał Zombie, bo pozostali ogromnie się cieszyli na sprawdzian
ze straszenia, w końcu to potrafili najlepiej.
Wampir Iwan pokazał wszystkim, jak podkrada się do ofiary, a potem otacza jej szyję lodowatymi dłońmi,
szepcze coś do ucha i szczerzy kły.
Mumia Anat pokazała, jak nagle ożywa, wychodzi z sarkofagu i rozpala oczy zielonkawym blaskiem, a potem
mruczy coś w obcym języku niskim głosem.
Wiedźma Kalina pokazała, jak diabelsko chichocze, rzuca iskry z palców, szczerzy brązowe zęby i przemienia
panią Straszak w ropuchę. A potem pokazała, jak ją odczarowuje i ślicznie przeprasza.
Wilkołak Longin mruknął, że jak chcą, to mogą poczekać do jutra, aż będzie pełnia i wtedy on wszystkim
pokaże, co to jest prawdziwy strach.
Zombie Zombie pokazał, jak wyprostowuje ręce, przekrzywia głowę i rusza powoli przed siebie pojękując.
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A jednorożec
Gracjan bardzo
chciał pokazać,
że też potrafi
straszyć, więc
podskoczył,
zamachnął
tęczowym ogonem
i powiedział:
- Bu.
A potem dodał:
- Łała.

Cała klasa ryknęła śmiechem.
- Ty nie potrafisz straszyć! - śmiała się Kalina.
- Do żłobka idź, straszyć niemowlęta! - śmiał się Iwan.
- Co za debil, nic nie umie - śmiała się Anat.
- Tęczowa krowa - śmiał się Longin.
- Eeeeaaa! Aaa! - śmiał się Zombie.
Gracjan rozpłakał się, jak to miał w zwyczaju, gdy ktoś sprawia mu przykrość.
A wtedy cała klasa zawyła z radości.
- Beksalala! - śmiała się Kalina.
- Ale frajer! - śmiał się Iwan.
- Potwory tak nie ryczą! - śmiała się Anat.
- Wstydź się, malowany koniku - śmiał się Longin.
- Aaaaeee! Uuu! - śmiał się Zombie.
Gracjan płakał, reszta się śmiała, pani Straszak wściekle stukała pazurami w biurko, aż w końcu łańcuchy
skazańca ogłosiły przerwę.
Na przerwie Anat i Kalina bawiły się w rzucanie złych uroków na niewinnych ludzi, Iwan wyzywał Longina na
walkę do pierwszej krwi, Zombie spacerował powoli po korytarzu, a Gracjan płakał cicho w kącie, głaskał motylki
i zastanawiał się, czy jest potworem, czy nie jest. Bo jeśli nie jest, to kim jest?
Po przerwie była lekcja chowania się w mroku, podczas której Kalina wyczarowała gęstą mgłę, Iwan zmienił
się w nietoperza i ukrył za kaloryferem, Longin powiedział, że muszą poczekać do jutra i wtedy im pokaże, Zombie
szedł przed siebie z wyciągniętymi rękami aż zgasił światło, a Anat, jak zwykle, sprawiła, że na chwilę zniknęło
słońce. I tylko Gracjan, im bardziej starał się wyczarować mrok, tym jaśniejszą tworzył tęczę, a im bardziej chciał
ukryć się w ciemnym kącie, tym wyraźniej było widać jego błyszczącą, perłową skórę.
Ostatnią z poniedziałkowych lekcji była nauka magicznych formułek i rzucania zaklęć. W tym najlepsza była
Kalina, która nie tylko znała na pamięć wszystkie, które pani Straszak wypisała na tablicy, ale także dopisała swoje.
Nie ustępował jej Iwan. Z mocą i siłą czytał wszystkie zaklęcia, a przy tym robił rękami tajemnicze wymachy i wywijasy, choć pani Straszak mówiła, że nie są potrzebne. Ale Iwan uwielbia się popisywać. Longinowi też szło nieźle,
choć przyznał, że jutro pójdzie mu znacznie lepiej. Zaklęcia rzucane przez Anat działały mniej więcej po trzech powtórzeniach, ale to przez bandaże, którymi jest pozawijana i przez które trudno ją zrozumieć. W rzucaniu zaklęć świetnie
poszło także Gracjanowi, bo dobrze czyta i ma ładną dykcję. Gracjan lubi zajęcia z rzucania zaklęć, bo tylko na nich
nikt się z niego nie śmieje. Ostatni przy tablicy stanął Zombie. Cała klasa zaszumiała w radosnym oczekiwaniu na to,
co miało się wydarzyć. Bo wiecie, Zombie nie mówi tak samo, jak inne potwory i rzucanie zaklęć w jego wykonaniu
zawsze wygląda tak:
Pani Straszak mówi na przykład:
- Magiczny płomień: Forzare Fuego Fix!, Zombie, powtórz.
- Yyyaaa eeee yyy - mówi Zombie, a cała klasa się z niego śmieje.
Tym razem także pani Straszak poprosiła go, by zaklęciem przywołał magiczny płomień, a Zombie wyprostował się,
skupił, westchnął cicho i po dłuższej chwili powiedział:
- Yyyaaa eeee yyy.
Potwory w klasie kulały się ze śmiechu, a pani Straszak pokręciła głową.
- Zombie, chyba damy sobie spokój. Nie będziesz rzucał zaklęć, przecież nie wszyscy muszą to umieć, prawda? stwierdziła zrezygnowana.
Zombie stał jeszcze chwilę na środku klasy i rozpracowywał w głowie samotną myśl, po czym jęknął smutno „yyuu”
i powlókł się do ławki.
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Gracjanowi zrobiło się go żal. Nie lubił, gdy innym jest przykro. Popatrzył na Zombiego, który siedział nieruchomo
w ławce i nagle przyszło mu coś do głowy. Wyrwał kartkę z zeszytu, napisał na niej dwa słowa, zwinął w kulkę i gdy
pani Straszak odwróciła się do tablicy, rzucił na ławkę kolegi. Zombie najpierw długo patrzył w papierową kulkę, potem
wziął ją do ręki i oglądał.
- Rozwiń i przeczytaj - szepnął Gracjan.
Zombie patrzył najpierw długo na Gracjana, po czym rozwinął kartkę i wlepił w nią wzrok.
- Przeczytaj na głos, to jest zaklęcie - szepnął jednorożec.
- Eee aaa... - przeczytał Zombie.
Nic się nie wydarzyło.
- Jeszcze raz, troszeczkę wyraźniej - podpowiadał Gracjan.
- Eeue aaa... - Zombie znów spróbował i znowu nic się nie wydarzyło.
- Do trzech razy sztuka, dawaj - namawiał go cicho Gracjan.
- Eue akh - przeczytał Zombie po raz trzeci, naprawdę się przy tym starając.
A wtedy nagle ławki, krzesła, biurko pani Straszak wraz z panią Straszak i wszystkie potwory uniosły się w powietrze.
Cała klasa lewitowała jak w kosmosie, niektórzy zataczali kółka, a pani Straszak zawisła do góry nogami.
- Eure un! - krzyknęła wściekle pani Straszak i wszystko powróciło na swoje miejsca - Kto to zrobił? Mówcie zaraz!
Kto rzucił zaklęcie pneumatyczne? Radzę się przyznać, bo ukarzę całą klasę!
Zombie wstał dumnie z ławki.
- Aaa - powiedział.
- Ty, Zombie...? Ale przecież... Jeszcze tego nie przerabialiśmy...
- Eue a... - zaczął Zombie.
- Nie, nie! Czekaj! Wierzę ci - zawołała nerwowo pani Straszak, a po namyśle dodała - Bardzo ładnie, Zombie. Nie
ukarzę cię, bo to lekcja rzucania zaklęć, ale następnym razem nie rzucaj niczego z ławki. I nie bierz się za zaklęcia, których
nie omawialiśmy. Jasne?
- Aay - przytaknął Zombie.
- No. Gratuluję. Masz piątkę, usiądź.
Zombie usiadł. Po dłuższej chwili przeniósł wzrok na Gracjana i na jego martwej twarzy pojawił się szeroki uśmiech.
Gracjan też się do niego uśmiechnął.
Tak mniej więcej wyglądał ten poniedziałek. Ale to wtorek miał przynieść dużo, dużo więcej wrażeń w Szkole
Potworów imienia Doktora Wiktora Frankensteina.
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wtorek

Wtorkowy ranek w Szkole Potworów zaczął się zwyczajnie. Pierwszy w klasie pojawił się Iwan, jako nietoperz wleciał przez
lufcik w dachu. Po chwili z chmury dymu wyłoniła się zaspana Kalina. Gracjan i Zombie weszli zwyczajnie, drzwiami. W piwnicach
zaskrzypiało wieko sarkofagu i po chwili pojawiła się lekko wygnieciona Anat. Brakowało tylko Longina, ale on często się spóźnia.
No i pani Straszak. A to już nie było normalne. Pani Straszak zawsze jest w klasie pierwsza. Rozwiesza pajęczyny na ławkach, maluje
czaszkę powitalną na tablicy i robi wszystko to, co nauczyciel Szkoły Potworów powinien zrobić przed rozpoczęciem lekcji. Dzisiaj
jednak pani Straszak nie było, a co najlepsze, nic nie zapowiadało, że w ogóle jeszcze będzie. Bo zamiast niej na biurku leżał list:

Szanowni uczniowie Szkoły Potworów
imienia Doktora Wiktora Frankensteina.
Odchodzę z pracy.
Odnalazłam miłość życia.
Rano uciekamy do Norwegii, by razem
przenosić góry.
Nie bądźcie na mnie źli, trolle już
tak mają, że nigdzie nie zagrzewają
miejsca na dłużej.
Na moje miejsce przyjdzie nowy
nauczyciel, a wy uczcie się pilnie
i bądźcie straszni.
Przesyłam uściski,
Magister Troll Berta Straszak
W każdym rogu kartki Magister Troll namalowała serduszka.
A to oznaczało, że pani Straszak już nie wróci. Dziwicie się, że zostawiła swoich podopiecznych tak z dnia na dzień?
Powiem tylko, że to i tak sukces, że troll spędził w jednej szkole więcej niż godzinę. Trolle to urodzeni włóczędzy. A zakochane
trollice przenoszą góry. W Norwegii.
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Gdy Iwan przeczytał list na głos, wszystkie potwory zaczęły wiwatować. Bo może i nowy nauczyciel miał przyjść,
ale przecież jeszcze go nie było! A to oznaczało, że można robić wszystko. Wielkie, potworne wszystko.
Wiedźma Kalina zamieniła ławki w huśtawki. Anat zaczęła pospiesznie rozwijać się z bandaży, dopóki w całej
klasie nie rozniósł się okrutny smród. Iwan poprosił ją grzecznie, by owinęła się z powrotem, co też uczyniła, bo nawet
ją samą zdziwił własny zapach. Zombie szedł powoli przed siebie, dopóki nie trafił na ścianę. Gdy się z nią zderzył,
najpierw chwilę myślał, a potem zaczął w nią tłuc głową. Gracjan rysował na tablicy. Bardzo chciał narysować
powitalną czaszkę, ale wszystkie przypominały raczej wielkookie motylki. Iwan ćwiczył groźne pozy i wymachiwał
czarnym płaszczem. Wszyscy bawili się w najlepsze.
Aż nagle na korytarzu zadudniło, a zaraz potem uszu wszystkich dobiegło przerażające wycie. Tak przerażające,
że jeżą się wszystkie włosy na skórze. Coś załomotało w drzwi raz, a potem drugi. Za trzecim razem futryna puściła
i do klasy wśród drzazg wyłamanych drzwi wpadł Longin. Longin Wilkołak. Longin Wilkołak przemieniony podczas
pełni księżyca. Wielki jak drzewo, silny jak ciężarówka. W ogromnej paszczy pełnej ostrych zębów bulgotała ślina,
przekrwione oczy patrzyły dziko na resztę potworów, a w z gardła wydobywał się ponury warkot. Na szyi Longin
miał obrożę, z której luźno zwisała smycz.
Anat, Kalina, Gracjan i Iwan tkwili w bezruchu, przerażeni jak nigdy dotąd. Zombie uderzał miarowo w ścianę.
- Kość! Rzućcie mu kość! - pisnęła Anat.
- Nie ma! Pani Straszak przynosiła kości, nie pamiętasz? - syknął Iwan.
Tymczasem Longin skupił wzrok na Kalinie i niespiesznie ruszył w jej stronę.
- Zróbcie coś! - krzyknęła wiedźma.
- Rzuć na niego urok! - podpowiedział Iwan.
- Narik... Narik Leuvis! Narik Leuvis! On się nie chce zatrzymać! - wołała dziewczynka - Narik Leuvis! Stój!!!
Gdy Longin był tak blisko Kaliny, że ta poczuła gorący oddech z jego paszczy i przyjrzała się resztkom mięsa
w jego zębach, Iwan przytomnie złapał za smycz i pociągnął.
- Waruj! Longin! Niedobry pies! Leżeć! - darł się młody wampir i razem z Anat usiłował przywiązać koniec
smyczy do kaloryfera.
Wilkołak szczeknął donośnie i rzucił się w ich kierunku. Przewrócił Iwana i stanął nad nim ciężko dysząc.
Wystraszona Anat schowała się pod biurkiem. Longin otworzył pysk i już miał odgryźć wampirkowi ramię, gdy nagle
do akcji włączył się Gracjan. Gracjan zrobił coś tak niezwykłego, że nawet rozwścieczony wilkołak na chwilę stracił
rezon. Gracjan... zaśpiewał.
Zaśpiewał piękną pieśń o miłości i kolorach, bo takie piosenki lubił najbardziej. Zresztą wcześniej też zdarzało
mu się je nucić pod nosem i zawsze wtedy narażał się na głupie uwagi klasy. Wiedział aż za dobrze, że potwory tak
nie robią. I może to nawet jest prawda - potwory nie śpiewają piosenek o miłości i kolorach, potwory w ogóle nigdy
nie śpiewają. Jednak tym razem pieśń jednorożca uratowała Iwana przed utratą ręki. Bo wilkołak jak oczarowany
oderwał się od wampira i chwiejnym krokiem ruszył w stronę Gracjana. Stanął przed nim, zasłuchany, a Gracjan
śpiewał i śpiewał i czuł, że w końcu, nareszcie, na coś się przydaje.
Ale cóż, wilkołaki mają chyba ograniczoną cierpliwość do romantycznych piosenek. Longin potrząsnął łbem
i wypadł z transu. Warknął wściekle na jednorożca. Jeszcze chwila i rzuciłby mu się do rozśpiewanego gardła. Na
szczęście w międzyczasie Anat z Kaliną zdołały przywiązać smycz do kaloryfera i Longin nie sięgnął. Szarpnęło nim
tylko i zaskoczony padł na ziemię. Iwan popchnął Gracjana w tył i tym sposobem wszyscy byli bezpieczni.
Przez chwilę.
Bo Longin, bez kości, którą mógłby się zająć, rzucał się i szarpał na uwięzi, a kaloryfer niebezpiecznie odchylał
się od ściany. Nie mieli wiele czasu.
- Co robimy? - spytała Anat.
- Musimy wyjść z sali, ale ten szczeniak blokuje przejście - kombinował Iwan, który gdy tylko może, przejmuje
dowodzenie.
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- A może by... - zaczął Gracjan, ale wszyscy go uciszyli.
- Spróbuję jeszcze z jakimś zaklęciem - rzuciła Kalina.
- Nie widzisz, że na niego to nie działa? - burknął Iwan.
- Może moglibyśmy... - spróbował Gracjan.
- Nie przeszkadzaj - uciszyła go Anat. - Nie jesteś potworem, nie znasz się na tym.
- Na czym? - chciał wiedzieć Gracjan.
- Na niczym. Jesteś radosnym konikiem, idź skakać po łące - uciął Iwan, jakby zapomniał, kto go uratował przed
kłami Longina.
- Ucieknijmy oknem! - zaproponowała Kalina.
- Tak, jasne. Ty i Iwan polecicie, a ja, Zombie i konik z bajki spadniemy na glebę - zauważyła Anat.
- Zaczaruję was... Znam chyba zaklęcie lotu... To było... Volar... Ivin... Nie. Volaris Ivis... Nie! Nie pamiętam... - przyznała Kalina.
- Ja tym bardziej - dodał Iwan.
Longin szarpnął, a potem zawył. Kaloryfer zgrzytnął i odgiął się o kolejne centymetry. W tym momencie Longina
zauważył Zombie. Przestał walić głową w ścianę i rozejrzał się zdziwiony po klasie. Zobaczył, że w przeciwległym rogu
sali stoją pozostali uczniowie i ruszył powoli w ich stronę. I w stronę uwięzionej bestii.
- Zombie, nie! - zawołał Gracjan - Stój!
Zombie spojrzał na Gracjana bez zrozumienia ale zatrzymał się, tuż przed zasięgiem paszczy wilkołaka.
- Oooeee oooyyy? - spytał.
Niestety, jak zwykle nikt go nie zrozumiał. Poza Gracjanem.
- Tak, Zombie, to jest Longin, tylko przemieniony. Nie mamy kości, żeby go czymś zająć, więc musimy uważać. Odsuń
się do ściany - powiedział jednorożec.
- Yyyuuuuuu - odparł Zombie.
- Nie, nie możesz go pogłaskać, nawet o tym nie myśl! - krzyknął Gracjan.
- Ty, on go rozumie? - Kalina zapytała Iwana.
- To świr - skwitował Iwan.
Longin kłapał zębami, a Zombie stał tuż obok i tępo patrzył przed siebie. Po chwili uniósł rękę i wyciągnął ją
w stronę wilkołaka.
- Zombie, nie! - wrzasnęła Anat - Nie dotykaj go!
- Stój! - krzyknął Gracjan.
Zombie nawet na nich nie spojrzał. Jego dłoń już prawie znalazła się w zasięgu skłębionego futra, rozwścieczonych
oczu i wielkich zębisk wilkołaka.
Jednorożec Gracjan napiął wszystkie mięśnie. Zamknął oczy. Z jego perłowego rogu wystrzeliła tęcza, wokół której
natychmiast zebrało się wesołe grono motylków. Gracjan zamruczał coś pod nosem i bajkowe, rozchichotane motylki
zerwały się do lotu i pofrunęły do Zombiego. Zatańczyły mu koło głowy, chcąc odwrócić jego uwagę. Zombie zamachnął
się na nie, kłapnął buzią i kilka nawet połknął, ale dalej zbliżał się do wilkołaka.
- To na nic, Gracjan - szepnęła Anat.
- On go pożre - dodała cichutko Kalina.
W tym momencie kaloryfer stęknął ostatni raz i oderwał się od ściany. Longin był wolny.
- Ooooyyyyy - powiedział spokojnie Zombie i chwycił Longina za ucho.
Kalina i Anat zamknęły oczy. Iwan zacisnął pięści, a Gracjanowi chciało się płakać.
- To koniec - szepnęła Anat i przytuliła się do wiedźmy.
- Oooooyyyy... - powtórzył Zombie, a wilkołak sapnął głośno.
Zombie przejechał dłonią po łbie wielkiego psa.
- Ooooyyyy...
Longin kłapnął zębami w powietrzu i usiadł. Przymknął oczy. Kalina pierwsza otworzyła swoje.
- Ej, wiecie co? Oni sobie siedzą... - powiedziała zdziwiona.
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Zombie gładził
wilkołaka
po głowie
i powtarzał
„ooooyyyy”,
a Longin
wyciągnął się na
podłodze i sapał
z zadowolenia.

- On do niego mówi - powiedział Gracjan. Longin mruknął i warknął - Oni rozmawiają.
- Zombie? Rozmawia? Z wilkołakiem? - Iwan nie chciał wierzyć - O czym?
- O... pogodzie... - odpowiedział Gracjan.
- O pogodzie? - Iwan parsknął - Kto rozmawia o pogodzie? Chyba tylko idioci.
- Nie, Iwanku, twój przyjaciel Zombie z twoim przyjacielem Longinem. Rozmawiają o pogodzie - powiedziała Anat
- i przy okazji ratują nam wszystkim tyłki. Więc bądź miły.
- Ooooyyyyy - stwierdził Zombie.
- Rrrrrrryyyyuuu - odparł Longin.
- Czyli co, wystarczyło powiedzieć, siema, Longin, nieźle dzisiaj słonko grzeje? I niby to ma załatwić sprawę, tak?
Jasne, aha - Iwan sobie kpił.
- Tak, jeśli umiesz mówić w ich języku - zauważyła Kalina.
- Niby w jakim? - chciał wiedzieć wampir.
- Spytaj Gracjana. On rozumie - Kalina zerknęła na jednorożca.
Spojrzenia całej trójki wbiły się w Gracjana. Jednorożec się zawstydził.
- To nie jest.. to nie jest żaden język - zaczął i dobrze wiedział, co będzie, gdy skończy - to są po prostu... emocje...
Dobre... emocje...
Iwan parsknął śmiechem, dziewczyny zachichotały.
- Chcesz nam wmówić, że nasz Zombie, nasz Zombie Zombie ma emocje? Jeszcze dobre w dodatku?
- Każdy ma... - powiedział Gracjan cicho.
- Ale chyba nie potwory - zauważyła Kalina.
- Właśnie. Potwory nie mają emocji. Jeśli mają, to są mięczaki. Mięczaki, nie potwory, wszyscy to wiedzą - stwierdziła Anat.
Longin podniósł włochaty łeb i warknął ostrzegawczo. Anat dodała pospiesznie:
- Dobra, Longin, ty nie jesteś mięczakiem!
- Zombie też nie jest - zauważyła Kalina. - Rozbija ściany głową, a jak dorośnie, będzie pożerał mózgi.
- Tylko Gracjan jest mięczakiem - uśmiechnął się Iwan. - Śpiewającym, tęczowym konikiem z bajki.
- Aaa eeeeyyy - nagle odezwał się Zombie.
- Co on mówi? - spytała Kalina.
- Że... znaczy... no... - Gracjan nie wiedział jak zacząć.
- No wyduś to w końcu - zniecierpliwił się Iwan.
- Żebyś się lepiej zamknął... Iwan - Gracjan dokończył tłumaczenie i szykował się na cios. Ale cios nie nastąpił.
Choć Iwan oczywiście się wściekł, jak na wampira przystało. Ale wściekł się na Zombiego. Nie bacząc na wilkołaka,
ruszył w jego stronę.
- E, Zombie! - rzucił - Masz teraz kumpla wilkołaka i jesteś taki cwany, co? Longin to też mój kumpel i jak wróci do
ludzkiej postaci, to ci pokażemy, gdzie twoje miejsce, tłumoku. Dureń! Nawet się przedstawić nie umie! Nic tylko „bleeeee!”,
„blyyyyy!” i lezie przed siebie jak debil! Sam się zamknij, tłumoku, weź się lepiej...
Iwan mówiłby jeszcze dłużej i gorzej, gdyby nie to, że nagle wszystkie jego czarne ciuchy zniknęły i stał teraz na
środku klasy blady, chudy, w samych gatkach.
- ...Spoliare! - Kalina dokończyła zaklęcie. - Jak nie przestaniesz, znikną ci majty. Zombie nas uratował.
- I Gracjan też - dodała Anat. - Dali radę, nie?
- Dali radę? A co oni niby potrafią? - wściekał się Iwan - Jęczeć do psa i przyzywać motylki!
Gracjan wziął głęboki wdech. Bał się Iwana, tak jak wszystkich potworów. Ale to był właściwy moment, by powiedzieć to, co od dawna cisnęło mu się na usta.
- Tak, Iwan - powiedział pewnym głosem. - Potrafię przyzywać motylki. I puszczam z rogu tęczę. I śpiewam o miłości.
- I rozumiesz inne języki - wtrąciła Kalina.
- I robię to super. A ty wiesz, jak się przyzywa motylki? Umiesz śpiewać o miłości? Nie. Ty przecież wysysasz krew
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i zmieniasz się w nietoperza. Każdy robi swoje. I nikt, Iwan, nikt nie jest przez to gorszy, rozumiesz? Nikt nie powinien
przez to płakać.
- Ooooyyyy. Uuuu eee - powiedział Zombie.
- Zombie właśnie powiedział, że nie lubi, jak ktoś płacze - przetłumaczył Gracjan.
- Yyyy aaaa - dodał.
- I że nie lubi jak pada deszcz.
- Eee uuu.
- I matematyki.
- Dobra, Zombie, wszyscy to wiedzą - uśmiechnęła się Anat. - Powiedz nam lepiej w końcu, jak masz na imię.
Zombie przekrzywił głowę i gapił się w Anat zdziwiony. Odezwał się po dłuższej chwili.
- Ooo iiiii. Eeee - powiedział i wyszczerzył się w uśmiechu.
- Zombie mówi: „Mam na imię Zombie przecież” - przetłumaczył Gracjan.
Po chwili pełnej zaskoczenia ciszy, wszyscy parsknęli śmiechem. Longin zamachał wielkim ogonem. Nawet Iwan
uśmiechnął się pod nosem.
Gdy śmiech ustał, Anat powiedziała nieśmiało:
- A w sumie... to spoko są te twoje motylki, Gracjan. Przydałoby mi się kilka do sarkofagu. Strasznie mi tam nudno.
- Mogę ci parę wypożyczyć, jak chcesz - zaproponował Gracjan. - Albo nauczę cię, jak się je przyzywa.
- Taaak! - Anat zaklaskała w zabandażowane dłonie.
- Eeee eeey! - ożywił się Zombie.
- Ciebie też, Zombie, nie ma sprawy - zgodził się Gracjan. - W sumie to proste. Musicie zebrać światło między
oczami, a potem przemienić je w drganie.
- Yyy... Co? - Kalina zmarszczyła nos.
Gracjan spróbował wytłumaczyć wszystko jeszcze prościej, a potem pokazał jak to robi, ale nikt poza nim nie potrafił
zebrać między oczami światła, nie mówiąc już o przemienieniu go w drganie. Po kilku próbach w sali aż roiło się od radosnych
motylków, ale wszystkie pochodziły od Gracjana. Longin miał z tego świetną zabawę, bo ganiał za nimi jak mały szczeniak.
- Nie ma opcji, nie umiemy robić motylków - sapnęła zmęczona Anat.
- Nie trzeba umieć wszystkiego - pocieszył ją jednorożec. - Ja na przykład nie mam pojęcia, jak zgasić słońce.
- To łatwe! - uśmiechnęła się Anat. - Poproś tylko w myślach wujka Ra.
- Kogo? - spytał Iwan i dodał - Kalinko, a mogłabyś już oddać mi ubranie...? Proszę?
Kalina machnęła ręką i wampir ponownie miał na sobie czarne dżinsy i czarny T-shirt.
- Wujek Ra, no przecież ten od słońca - kontynuowała Anat. - Ja go proszę i już. Lubi mnie.
I każdy z potworów zamyślił się głęboko, każdy w skupieniu prosił wujka Ra, by ten zgasił słońce. Niestety wujek
Ra lubił chyba tylko Anat, bo słońce grzało jakby nigdy nic i wszelkie potwory miało gdzieś.
- Nikt tego nie umie poza tobą, Anat - stwierdziła czerwona z wysiłku Kalina.
- Spoko, jak będziesz potrzebować, to je dla ciebie zgaszę - pocieszyła ją Anat.
- Uuuyyy aaa yyyeee - Zombie się uśmiechnął.
- Co on mówi? - zainteresował się Iwan.
Gracjan kiwnął do Zombiego łbem i przetłumaczył:
- Że musimy działać w drużynie. Zombie ma rację! Każde z nas coś potrafi, a czegoś zupełnie nie umie.
- Na przykład latać - powiedziała Anat.
- Albo uspokajać wściekłe wilkołaki - dodała Kalina i puściła oko do Zombiego.
- W drużynie... - zamyślił się Iwan.
- Wtedy będziemy silniejsi i o wiele, wiele bardziej przerażający! - zawołała Anat. - Rany, wyobrażacie sobie, ludzkie
dzieci na placu zabaw, a nagle wkraczamy my! Ja siedzę na jednorożcu, Kalina na wilkołaku...
- Ja chcę na wilkołaku - powiedział Iwan ostro.
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- Oj, dobra, Longin udźwignie was oboje, nie, Longin?
Longin machnął ogonem.
- No! I najpierw na te dzieciaki idzie Zombie... Wiecie, jakby nigdy nic, powolutku sobie idzie, nie? - ciągnęła
rozentuzjazmowana Anat - Dzieciaki to widzą, nie? I się już zaczynają bać... A potem ja z wujkiem Ra gasimy słońce
i w tych ciemnościach pojawiasz się ty, Kalina...
- ...I ciskam błyskawicami! Ba-bam! A na to wpada Iwan z Longinem i dzieciaki sikają w majty! - dokończyła Kalina.
- A ja...? - spytał Gracjan.
- A ty... Yyy... A tyyy... - zastanawiała się Kalina.
Iwan chyba wpadł na jakiś pomysł, bo nagle się ożywił i wskoczył na krzesło:
- Wiem! - krzyknął. - Ty, Gracjan, będziesz szedł pierwszy! Zrobisz tęczę z motylkami, pośpiewasz, aż zbiegną
się wszystkie dzieciaki z miasta! I wtedy puścimy Zombiego i dalej już tak, jak mówiłyście. Ale będzie zadyma!
- A czy po tej zadymie mógłbym troszeczkę te dzieciaki... pocieszyć? - zapytał jednorożec. - Bo Zombie nie
lubi, jak ktoś płacze... - dodał niepewnie.
- Niech ci będzie - zgodził się Iwan. - Jak się je uspokoi, to będzie można je przestraszyć następnego dnia!
- I tak codziennie! Do końca życia!- cieszyła się Kalina.
- Ale super plan! - Anat aż skakała z radości.
- Aaaaaaaa! - śmiał się Zombie.
- Razem będzie ekstra - podsumował Gracjan, któremu chciało się płakać ze wzruszenia, ale powstrzymał
się, bo to chyba nie był najlepszy moment.
- Będziemy najstraszniejszą drużyną potworów w historii! - zawołał Iwan, na co Longin wydał z siebie
przeciągły ryk i po chwili już cała klasa wspólnie tupała i wyła: „Uuuułułułułu!”
I na to wszystko wszedł nowy nauczyciel. Na początku nikt go nie zauważył, więc wdrapał się na krzesło, a z krzesła
na biurko i dopiero wtedy zapiszczał donośnie:
- Gratuluję wam zapału, najstraszniejsza drużyno potworów w historii - zawołał piskliwym głosikiem. - Ja
nazywam się Profesor Hyzio Bączek, jestem skrzatem starszej krwi i zaraz sprawdzę wasz poziom wiedzy.
Potwory patrzyły po sobie zdezorientowane. Profesor Hyzio Bączek zakręcił wąsa, rozejrzał się po klasie
i wrzasnął:
- Wyjmujemy karteczki!
I w ten oto sposób w Szkole Potworów imienia Doktora Wiktora Frankensteina narodziła się najkoszmarniejsza,
najbardziej przerażająca i najstraszniejsza drużyna potworów w historii. Która właśnie teraz pisze sprawdzian. Ale
gdy już skończą... Gdy tylko skończą...
Strzeżcie się.
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KONIEC

kto pyta,
nie straszy
Dlaczego potwory, które działają razem, będą najsilniejszą, najkoszmarniejszą drużyną w historii?
Jak myślicie, co czuł Zombie, gdy Iwan się na niego
wściekł i nazywał go tłumokiem?
Czy na świecie są ludzie, którzy potrafią robić
wszystko? Co wy potraficie, a czego nie umiecie?
Czy Waszym zdaniem Gracjan był gorszy od innych
potworów w klasie?
Jak byście się zachowywali, gdyby do Waszej klasy
chodził Zombie?
Czy to, że Kalina i Iwan potrafią latać sprawia, że są
lepszymi potworami od pozostałych?
Czy wszyscy na świecie powinni być tacy sami, czy
powinni się od siebie różnić?
Czy znacie kogoś, kto się od was mocno różni? Jak
myślicie, jaką bylibyście drużyną, gdybyście połączyli
swoje moce?

Czy Longin tak naprawdę był zły?
Dlaczego Gracjan tak często płakał?
Co byście powiedzieli Iwanowi, gdyby zaczął was
obrażać?
Dlaczego Gracjan rozumiał mowę Zombiego?
Jak myślicie, czy wszyscy mają emocje?
Ludzie? Zwierzęta? Potwory?
Po co są emocje?

—

Pani Straszak pytała potwory o pięć rodzajów strachu
u ludzi: Strach przed chorobą, strach przed śmiercią,
strach przed samotnością, strach przed odmiennością
i strach przed potworami.
Czy umiecie opowiedzieć o tych pięciu strachach?
Czym jest strach przed odmiennością?
Czym jest strach przed chorobą?
Dlaczego ludzie boją się potworów?
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