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– Do widzenia, chłopcy! – mówiła Pippi, ca-
łując wszystkich po kolei w czoło. – Nie martw-
cie się o mnie. Zawsze dam sobie radę!

Ze statku zabrała z sobą dwie rzeczy: dużą 
skórzaną torbę, pełną złotych monet, i małą 
małpkę, która nazywała się Pan Nilsson i którą 
dostała od tatusia. Marynarze stali przy barierze 
statku i patrzyli na Pippi długo, długo, póki nie 
stracili jej z oczu.

Szła statecznie, nie oglądając się za siebie, 
z Panem Nilssonem na ramieniu i torbą w ręku.

– Dziwne dziecko! – powiedział jeden z ma-
rynarzy, ocierając z oka łzę, gdy Pippi zniknęła 
w oddali.

Miał rację. Pippi była bardzo dziwnym dziec-
kiem. A najbardziej zadziwiała jej siła. Była tak 
niezwykle silna, że na całym świecie nie znalaz- 
łoby się policjanta równie silnego jak ona. 

Mogła podnieść całego konia, jeśli tylko 
chciała. Czasem przychodziła jej na to ochota. 
Miała własnego konia, którego kupiła za jed-
ną ze swych wielu złotych monet tego samego 
dnia, gdy powróciła do Willi Śmiesznotki. Bo 
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zawsze marzyła o własnym koniu. Mieszkał 
na werandzie. A gdy Pippi miała chęć wypić 
tam poobiednią kawę, wynosiła go jak gdyby 
nigdy nic do ogrodu.

Obok Willi Śmiesznotki znajdował się drugi 
ogród i drugi dom. W domu tym mieszkali pew-
ni państwo z dwojgiem małych i miłych dzieci 
– chłopcem i dziewczynką. Chłopiec nazywał się 
Tommy, a dziewczynka Annika. Było to dwoje 
bardzo grzecznych, dobrze wychowanych i po-
słusznych dzieci. Tommy nigdy nie ogryzał pa-
znokci i zawsze robił to, o co go mamusia prosiła. 
Annika zaś nie naprzykrzała się, gdy nie mogła 
postawić na swoim, i zawsze wyglądała schludnie 
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– Poczekajcie trochę! – krzyknęła Pippi.
Pobiegła do kuchni i niebawem wróciła z pa-

roma piernikowymi serduszkami w ręku.
– Skosztujcie, proszę – zachęcała. – To chyba 

nie szkodzi, że są trochę przypalone.
Potem wróciła do Tommy’ego i Anniki, któ-

rzy stali z szeroko otwartymi oczyma, nie mo-
gąc ochłonąć ze zdumienia.



45

Policjanci zaś pośpieszyli do miasta, gdzie 
oświadczyli wszystkim mieszkańcom, że Pippi 
jednak niezupełnie nadaje się do domu dziecka. 
O tym, że łazili po dachu, nikomu nie mówi-
li. Ciotki zaś i wujaszkowie uznali, że w takim 
razie najlepiej będzie, jeśli Pippi nadal zostanie 
w Willi Śmiesznotce. A jeśli zechce chodzić do 
szkoły, to sama będzie musiała sobie tę sprawę 
załatwić.

Po odejściu policjantów Pippi, Tommy i An-
nika spędzili bardzo przyjemne popołudnie. 
Najpierw zasiedli do przerwanego podwieczor-
ku. Pippi schrupała piętnaście pierniczków, po 
czym rzekła:

– Ci policjanci wcale nie byli tacy, jacy moim 
zdaniem powinni być prawdziwi policjanci. O, 
nie! O wiele za dużo było tej gadaniny o do-
mach dziecka, tabliczce schorzenia i Lizbonie.

Potem wyniosła konia i  jeździli na nim 
wszyscy troje. Annika bała się z początku i nie 
chciała, ale gdy zobaczyła, jak wesoło jest Tom-
my’emu i Pippi, pozwoliła wsadzić się na konia. 
Koń cwałował w kółko, w kółko po ogrodzie, 
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