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Ostatni rozdział

– Szybko! – rzuciłem. – Zwijajmy się! Jeśli
wyruszymy, zanim dotrze tu ekipa z „WYPADU!”,
będziemy mieć spokojne wakacje tylko we dwóch,
tak jak planowaliśmy.
DO
K E MP I N G U

ROZ DZ I A Ł 3

DALEKO JESZCZE?

– Daleko jeszcze? – spytał Terry.
– Żartujesz, prawda? – poinformowałem się
uprzejmie. – Przecież dopiero wyjechaliśmy. Nawet
nie minęliśmy lodziarni Edwarda Łyżkorękiego.
– O, to może wpadniemy na lody? – ożywił się
Terry. – Ależ bym wciągnął parę gałek!
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NOWE SŁÓWKO:

szybko

DEFINICJA:

nie wolno
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– Ja też – przyznałem. – Ale bardziej chcę mieć
wakacje!
– I będziesz je miał… zaraz po lodach. Poza
tym co to za wakacje bez lodów? – zauważył
słusznie Terry.

Więc oczywiście zatrzymaliśmy się i weszliśmy do
lodziarni.

Ja wybrałem zestaw czekolada-banan-nowy rower-latająca małpa, ale Terry jak zwykle nie mógł się
zdecydować.
– Hmm… Przed nami długa droga, więc
poproszę dużo wszystkiego, Edwardzie.
60

NOWE SŁÓWKO:

lody

DEFINICJA:

to, co sprzedaje Edward Łyżkoręki
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– Długa droga? – zainteresował się Edward. –
Dokąd jedziecie?
– Na kempingowe wakacje! – oznajmił Terry.

– Wakacje! – zawołał Edward. – O rety, nie byłem
na wakacjach od… od… hm, właściwie to chyba
nigdy nie byłem na wakacjach.
– To może zabierzesz się z nami? – zapropono
wał Terry.
– Bardzo bym chciał, tylko kto wtedy zajmie się
lodziarnią?
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NOWE SŁÓWKO:

lodziarnia

– Nikt! – oznajmił Terry. – Ale to nieważne, bo
Andy’ego i mnie tu nie będzie!
– W takim razie się zgadzam! – zgodził się
Edward. – Tylko wezmę moją przenośną chłodnię!

Gdy Edward wskoczył na tylne siedzenie, znowu
ruszyliśmy. Co prawda myślałem, że spędzę
wakacje tylko z Terrym, ale Edward jest dobrym
kompanem – no i dysponuje przenośną chłodnią
pełną lodów! – więc właściwie nie miałem nic
przeciwko.
DEFINICJA:

miejsce, w którym Edward Łyżkoręki sprzedaje lody
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– Daleko jeszcze? – spytał parę minut później
Terry.
Westchnąłem.
– Na razie mijamy sklep Mony Lizak.
– Możemy wpaść na lizaki?
– To chyba marny pomysł – odpowiedziałem.
– Nigdy nie dotrzemy na kemping, jeśli będziemy
przystawać co pięć minut.

– Wcale nie chcę przystawać co pięć minut –
naburmuszył się Terry. – Chcę tylko lizaka.
– Ja też – poparł go Edward. – A Mona jest
takim miłym robotem!
– Niech wam będzie – odparłem. – Ale to już
naprawdę ostatni raz.
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NOWE SŁÓWKO:

lizaki

Wysiedliśmy więc i wybraliśmy sobie lizaki. Ja
wziąłem takiego futurystycznego, z błyskającymi
światełkami, a Terry kolczastego, w kształcie
kaktusa. Natomiast Edward poprosił o lizaka
o smaku lodów.

O str y
smak !

– Czy w ogóle jest coś takiego jak s m a k l o d ó w?
– spytał z powątpiewaniem Terry.
– Z całą pewnością – oznajmiła Mona. – To
jeden z najlepszych. Dokąd zmierzacie?
DEFINICJA:

to, co sprzedaje Mona Lizak
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– Jedziemy na kemping! – pochwalił się Terry.
– Ojej, jak wspaniale! – wpadła w zachwyt
Mona. – Nie byłam na wakacjach od… hm,
właściwie to chyba nigdy nie byłam na wakacjach!
– Ani ja! – zawołał Edward. – Może pojedziesz
z nami?

Wróciliśmy do ciężarówki, ale Terry spakował tyle
rzeczy, że nie było już miejsca dla Mony i na jej
wózek z lizakami.

Jęc hyk mi chę
prz ychleił !

– Chciałabym, tylko kto się wtedy zajmie sklepem?
– Nikt! Ale to nieważne, bo Andy i Terry też
będą na wakacjach.
– Wobec tego pojadę – zgodziła się Mona. –
Tylko wezmę wózek z lizakami!
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NOWE SŁÓWKO:

sklep

– Ojej – zmartwiła się Mona. – Jednak nie będę
mogła pojechać.
– A właśnie, że tak! – odparł Terry. – Zapako
wałem też zapasową przyczepę… i właśnie w niej
pojedziesz!
– A ja obok ciebie! – dodał Edward. – Jazda
w przyczepie to chyba niezła jazda!
DEFINICJA:

miejsce, w którym Mona Lizak sprzedaje lizaki
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