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R a no

Antek ma kilka 
butelek po soku. 
Zaraz zagra.  
Bam, bam! Nie. Rano 
nie wolno. Cii… 

wolno    wolno
        wol-no
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Na stole pionki, kostka i rozkładana                      
               . Antek, mama i tata grają. 
Obok, w swoim leżaku, Leonek 
kibicuje Antkowi.       
Antka są niedaleko domku.  
Mama ma w domku dwa pionki, 
tata tylko jeden. Kolej Antka. 
Kostka się turla i turla, i… Jest.     ! 
Znowu kolej Antka. Wypadła    . 
Hura! Antek wygrywa!

Gr a



książka     książka
        książ-ka

 

Br atersk ie  pl a n y

Leonek lubi, gdy się go tuli, gdy się do niego 
mówi i się z nim bawi. Często się śmieje. 
Ostatnio na widok rysunków, które Antek 
zawiesił mu nad łóżeczkiem. Bracia, mimo 
że Leonek jest taki malutki, mają już swoje 
tajemnice. Ustalili, co będą robić za parę lat. 
W co będą się bawić, które książki czytać, 
które bajki oglądać. Antek to wymyślił 
i zaproponował, a Leonek wesoło potakiwał. 
Już się cieszą na ten wspólny czas.  

80
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Powiedz, nie chciałbyś 
kupić mapy naszego 
parku z krecimi 
kopcami?

– Nie – 
odpowiada 
zdecydowanie 
Yao, a Julek 
sztywnieje 
z oburzenia. – 
Przecież będę 
miał oryginał!



Po  co  te  k aszta n y ?

Lenka lubi zbierać grzyby. Dzisiejsze 
grzybobranie jest wyjątkowo 

udane.
– Suszymy, marynujemy, 

mrozimy. – Tata zaciera 
ręce z zadowoleniem. 
Stoją już na parkingu 

w pobliżu lasu i podziwiają 
zawartość trzech koszy 
pełnych grzybów.

– O, co to? – Lenka 
pociąga nosem. – Jakby 
dym. Gdzieś pali się 
ognisko?

– Ktoś wypala trawy. 
– Mama kręci głową. – 
Widziałam przed chwilą. 
Zadzwoniłam na policję, 
przyjęli zgłoszenie, zaraz 
przyjadą. Chociaż tyle 
możemy zrobić.

Lenka markotnieje. 
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