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Chapter 1

Królewski labirynt

Dawno, dawno temu, za górami za lasami spokojnie żyła
rodzina królewska. Pewnego dnia rodzina wybrała się na
spacer do lasu. Gdy szli przez las ujrzeli wielki labirynt
zrobiony z żywopłotów. 
- Mamusiu, mamusiu, czy możemy wejść to tego
labiryntu? - zapytał chłopczyk. 
- Tak, tak prosimy jest taki piękny - dodała córeczka. 
- Och… no dobrze, ale pójdziemy wszyscy razem. 
Rodzina weszła do labiryntu i zobaczyli tam piękne
zielone korytarze. Po jakimś czasie zbliżali się już do
wyjścia, gdy nagle usłyszeli dziwny magiczny głos: 
- Brawo! Nie każdemu udaje się przejść tą wielką
atrakcję! Jesteście piątą rodziną, która przeszła nasz
labirynt. 
Dzieci i królowa tak się przestraszyli, że wybiegli z lasu
tak szybko jak sarna! Król wyciągnął szablę i zaczął się
rozglądać. Nikogo jednak nie widział. 

- Tu jesteśmy... Tutaj.. Słyszycie nas? 
-Tak, gdzie jesteście?
Policjanci zerknęli do mapy i zobaczyli, że ktoś siedzi w
żywopłocie. Od razu pobiegli do tego miejsca i tak!
Siedzieli tam zmarznięci brat i siostra.
- Och.. W końcu nas znaleźliście! Jejku jak się baliśmy! –
wyjąkali. Od razu pobiegli do rodziców. 
- Och.. Nie wiecie, jak bardzo się martwiliśmy o was –
powiedzieli rodzice. 
- Przepraszamy... Już nie będziemy tak robić!
Obiecujemy. 
Wieczorem rodzina poszła znowu na spacer do lasu, gdzie
znaleźli labirynt. W tym czasie rodzice wyjaśnili
dzieciom, że nie wolno tak robić i, że następnym razem
poniosą konsekwencje swojego zachowania. Dzieci
zrozumiały, że źle postąpiły i już nigdy nie weszły same
do labiryntu i odtąd słuchały się rodziców. 
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- Po co? - zapytał młody rycerz. - Po to, żeby w kraju
zapanował chaos - odpowiedział zły rycerz. 
-Nie pozwolę ci na to! - krzyknął młody rycerz. 
Wtedy zaczęła się walka! Młody rycerz wyciągnął miecz i
rzucił się na złego rycerza. Zły rycerz nie spodziewał się
takiego ataku, lecz szybko skontrował atak. Niestety
młody rycerz nie był tak doświadczony w walkach, co zły.
Rozgrywała się zacięta bitwa, młody rycerz przegrywał,
ale pomimo tego nie odpuszczał i dawał z siebie
wszystko. Po długiej zaciętej bitwie wygrał młody rycerz. 
- Nigdy nie zaprowadzisz chaosu w tym kraju -
powiedział młody rycerz.
- Jeszcze mnie po pamiętasz! - krzyknął zły rycerz.
Po pokonaniu złego rycerza, młody rycerz znalazł
niewidzialny miecz. Postanowił wyciągnąć miecz, żeby
nikt nie użyl jego mocy do złych celów. Po kilku chwilach
siłowania się z mieczem zdołał go wyciągnąć. Po
powrocie do miasta został mianowany na króla i młody
rycerz żył długo i szczęśliwie.  
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-Przecież mówiłem ci, że nie jesteśmy normalnymi
kotami, a tak poza tym to w ogóle co ty masz na sobie?
Nie mogę na ciebie patrzeć!
-Ja? Normalne ubrania tylko trochę poszarpane -
odpowiedziała zawstydzona dziewczyna. Kot wskoczył na
to samo drzewo, z którego przyszedł, wyciągnął jakąś
torbę i zszedł na dół. Następnie zanurzył w niej swoją
łapkę i wyciągnął czerwony parasol. Chwilę później
powiedział:
- W tej chwili parasol szczęścia nie jest mi potrzebny. 
Później ponownie powtórzył czynność i wyciągnął
ciastko, oczywiście od razu je zjadł.
- JA POTRZEBUJĘ PANTOFELKÓW! - krzyknął
zezłoszczony kot. Mała kicia od razu włożyła małą łapkę
do torby i ku zdziwieniu kota wyciągnęła żółte jak słońce
pantofelki. Kot od razu podał je dziewczynie i
powiedział:
- Masz tu magiczne pantofelki. Załóż je, a będziesz
zawsze wyglądać wyśmienicie. 
Dziewczyna założyła żółte pantofelki i nagle z jej włosów
uplótł się piękny warkocz, a jej stare poszarpane
łachmany zamieniły się w piękną błękitną suknię.
- Chciałabym tak wyglądać na jutrzejszym balu - odparła
rozmarzona.
- Hmmm... - pomyślał chwilę kot i powiedział:
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- To dobrze trafiłaś. Oddam ci je za darmo.
- Naprawdę?! Dziękuję!- odparła zachwycona.
- Proszę. I żeby ci się szczęśliwie żyło! - powiedział kot z
tajemniczym uśmiechem.
-Panie kocie, ale one działają tylko przez...
-Ciiiiiiiiiii! - uciszył małą kotkę starszy kot. 
Dziewczyna, nie zwracając uwagi na malutką koteczkę,
podziękowała grzecznie i poszła.
Następnego dnia dziewczyna szykowała się do pójścia na
bal, który miał odbyć się w zamku. Założyła pantofelki i
myślała, że jest taka piękna jak w lesie, gdy zobaczyła się
w małym jeziorku. Gdy nastał wieczór, dama poszła na
bal. Kiedy weszła na salę wszyscy zaczęli się na nią
dziwnie patrzeć i wtedy ta pomyślała: „Jestem taka
piękna, że wszyscy mnie podziwiają”. Nagle ujrzała
śmiejącego się tego samego kota, który wręczył jej
pantofelki następnie do niego podeszła i zapytała:
- Co cię tak bawi?
- Bo...Bo...
- Co?! - zapytała wściekła.
- Bo jesteś ubrana w łachmany - odpowiedział wciąż
śmiejący się kot.
- Jak to? - zdziwiła się dziewczyna.
- Masz tu lusterko - odpowiedział kot i jednym ruchem
łapki wyczarował małe lusterko i dał je panience. Ta
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Chapter 4

Zaczarowana brama

Dawno, dawno temu, władza ludzkości zleciła budowę
bramy obronnej pewnej firmie. Firma zaczęła tworzyć
bramę z materiałów znalezionych w pewnej dziurze. Dwa
miesiące później brama była gotowa. Strzegła ona
skarbca. 
Pewnego razu był sobie złodziej, który chciał okraść
skarbiec, po tym jak się dowiedział, że skarbiec jest pod
oceanem. Trzy miesiące się przygotowywał i odnalazł
bramę. Wiedział, że potrzebuje klucza, więc postanowił
go ukraść. 
Następnej nocy zakradł się do budynku rządu i już miał
ukraść majątek, ale klucz do niego był w szkatułce.
Rozbił ją zatem i wyjął klucz. Niespodziewanie włączył
się alarm, ale udało mu się uciec. Wrócił do bramy i
próbował ją otworzyć i nie mógł, bo brama wiedziała, że
złodziej miał złe intencje. Powiedział:
-Daj się otworzyć, proszę! 
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Chapter 5

Zaklęte jezioro

Dawno, dawno temu, za górami i lasami żyła sobie mama
i córka. Miały one ciężkie życie. Mieszkały na niewielkim
wzgórzu pod sosną. Ich domek był zrobiony z drewna i
pomalowany na czerwono, a dach był bardzo słaby. Córka
miała czarne włosy i zielone oczy oraz nosiła czerwoną
sukienkę z falbanką. Mama miała też czarne włosy, ale
niebieskie oczy i nosiła obcisłe spodnie z szarą bluzą.
Córka tygodniami bardzo ciężko pracowała, a mama
zajmowała się domem. 
Pewnego dnia córka postanowiła pójść nad jezioro, aby
sobie pospacerować. Nagle usłyszała nieznany głos.
Pochodził on z jeziora. Córka zaczęła się zamieniać w
żabę. Krzyczała: 
- POMOCY!!!! 
Mama usłyszała, jak jej córka krzyczy, więc pobiegła nad
jezioro. Zobaczyła tam swoja córkę, która zamieniła się w
żabę. Nagle mamie przyszło coś do głowy. Zapamiętała

24 21



pewnezaklęcie.Abyłoonotakie:„Razdwatrzy
człowiekiemjesteśty”.Nicniezadziałało.Powiedziała
więcinne:„Kanakosa”.Nadalnic.Powiedziałasobie:
„Nie poddawaj się”. 
Byłyjeszczedwazaklęcia,więcpowiedziałajednoznich:
„Siabadabalokataka”.Icórkanaglestałasię
człowiekiem. 
- Czy jest wszystko ok? - zapytała matka w strachu. 
-Spokojnie,nicmisięniestałomamo,aletojeziorojest
zaklęte! 
-NiepozwalamCituchodzić-wzłościpowiedziała
matka. 
- Dobrze - ze smutkiem powiedziała córka. 
Potejcałejkłótnizrobiłysięgłodne.Postanowiłycoś
zjeść,atymdaniembyłospaghetti.Potemżyłyrazem
długo i szczęśliwie. 
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Brama odparła na to: 
-Wiem, że chcesz okraść skarbiec!
Nagleuruchomiłsiędźwięksamoyedów.Złodziej
zemdlał. 
Następnegodniaodnalazłagostraż.Obudziłsięwcelii
strażpowiedziałamu,żezadwadnibędzierozprawaw
sądzie.Koledzygouratowaliipodjąłkolejnąpróbę
napaści.Jednakniewyszłomuitymrazem.Stwierdził,że
niemasensuatakowaćbramy.Pomyślał:„ZAATAKUJĘ
WŁADZĘ!”.Zaatakowałwładzę,aletabroniłasię
zaciekleipokrótkiej,leczwyczerpującejwalceprzegrałi
zostałwsadzonydowięzienianadożywocie.Otrzymał
surowąkaręzaswojezłeintencjeipoczynania.Niewarto
upierać się przy złych celach.
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popatrzyławlusterkoizobaczyła,żenaprawdęjest
ubranawłachmany.Chwilępóźniejrozpłakałasięi
zaczęłauciekaćwstronędrzwi.Książętozauważyłi
natychmiast pobiegł do panny i zapytał:
- Gdzie idziesz?
- Do domu! - odpowiedziała ze łzami w oczach.
- A dlaczego płaczesz? - zapytał zmartwiony książę.
-Bojestembrzydka!-powiedziaładziewczyna,jeszcze
bardziej płacząc.
-Nieprawdajesteśprześliczna!Możetwojeubranianiesą
zbyt piękne, ale to się nie liczy.
- Naprawdę? - odpowiedziała bardzo zdziwiona.
-Naprawdę-potwierdziłksiążę,wyciągającjakieś
pudełko z kieszeni. Po chwili książę zapytał:
- Czy wyjdziesz za mnie?
-Tak! - odpowiedziała zachwycona. 
Młodaparawniedługimczasiewzięłaślub.Kilkalat
późniejurodziłaimsięmałacóreczkaiżylidługoi
szczęśliwie. 
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Chapter 3

Magiczne pantofelki

Dawnotemużyłasobieubogadziewczyna.Jejtata
wyjechałdoinnegokraju,ajejmamazmarła,gdytamiała
dwalatka.Dziewczynabardzolubiłaprzyrodęibyładla
wszystkich miła i uprzejma. 
Pewnegodniamłodapannaposzładolasuizobaczyła
tamwysokiedrzewo,któremiałopomarańczoweliście.
Kujejzdziwieniuzeskoczyłzniegokot,azanimodrazu
drugi. Nastała cisza.
-Cześćkotki,możezabioręwasdodomu,bosłabo
wyglądacie? - powiedziała.
-Niejesteśmytakimikotami,jakmyślisz-odparłwiększy
kot. 
Dziewczyna aż podskoczyła ze zdziwienia i zapytała:
-Ty mówisz?!
-Tak, co w tym dziwnego?
-Poprostunormalnekotyniemówią!-odpowiedziała
zdziwionym głosem.
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Chapter 2

Niewidzialny miecz

Dawno,dawnotemubyłsobiekról,któryzostałzatrułsię
podczasuczty.Wszyscylekarzeniemogliznaleźć
antidotum.Podczasspacerukrólbardzoźlesiępoczuł,
wbił miecz w skałę i zmarł.
Pokilkulatachodśmiercikróla,przybylidostolicyzły
rycerzimłodyrycerz.Złyrycerzpochodziłzkrainyzła,
przybyłtylkopoto,byzdobyćmieczizostaćkrólem,
żebywpaństwiezapanowałchaos.Natomiastmłody
rycerzchciałzaprowadzićpokójwkraju.Podczasgdy
młodyrycerzorganizowałsobiemieszkanie,złyrycerz
próbowałznaleźćniewidzialnymiecz.Poskończeniu
przygotowańmieszkaniamłodyrycerzwyszedłnaspacer.
Kawałekdalejwjaskinizobaczyłleżącegogolema,aprzy
nimnaczarnoubranegorycerza.Pozobaczeniuzłego
rycerza,zapytałsię,coontutajrobi,aonodpowiedział
mu:
- Próbuję znaleźć niewidzialny miecz.
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Gdywrócilidopałacurodzicezastanawialisię,skądmógł
dobiegaćtendźwięk.Popołudniudziecizapytałysięczy
mogą wybudować taki labirynt w ogrodzie.
-Tatusiu..acotynato,bywybudowaćtakilabiryntw
naszym ogrodzie? - zapytała Mia. 
-Noniewiem.Porozmawiamzmamą-powiedział
król. 
Po kilku godzinach król porozmawiał z królową: 
-Miazapytałasięmnie,czymożemywybudowaćlabirynt
w naszym ogrodzie. 
-Hmm…myślężetak,przynajmniejdzieciniebędą
siedzieć cały dzień z telefonami w ręku.
Parętygodnipóźniejparakrólewskazatrudniła
architekta,któryzaprojektowałlabirynt.Natomiastkilka
dnipóźniejrobotnicyzaczęlibudowaćlabirynt.Pokilku
tygodniach labirynt był już gotowy. 
- Mamusiu, tatusiu, czy możemy iść do labiryntu? 
-Dzieciterazjesteśmyzajęci,późniejpójdziemy,
żebyście się nie zgubili. 
Dziecijednaknieposłuchałyrodzicówipokryjomu
weszłydolabiryntu.Mijałygodzinyidziecinadalnie
wychodziły. 
- Ojejku, gdzie są dzieci? - niepokoiła się mama. 
-Pewnie siedzą w pokoju i się bawią. Nie przejmuj się. 

Następnego dnia Mia i Kai nie wrócili z labiryntu. 
-Noteraztrzebazacząćposzukiwania!-zdenerwowała
się królowa.
W tym samym czasie dzieci błądziły po labiryncie. 
- Kai… boję się... - wyszeptała Mia. 
- Domyślam się... Ja też się boję… - odszeptał brat. 
Królzadzwoniłtymczasemdowróżkizsąsiedniegokraju,
akrólowazadzwoniłapostrażnikówipolicjantów.
Wróżka,policjanciistrażnicyzjawilisiębardzoszybkoi
zaczęliszukaćdzieci.Wróżkaużyłaswojejmagicznej
różdżkiiwyczarowałamagicznąmapę,naktórejwidać
byłowszystkichmieszkańcówmiasta.Przekazałają
policjantomisamazaczęłaposzukiwanialatającnad
labiryntem. Jednak nie widziała dzieci. 
Policjantwtymczasiezapomocąmagicznejmapy
zapoznawałsięzterenemiplanemlabiryntuoraz
próbował dzięki niej ustalić gdzie są Mia i Kai. 
-Ijak?...Znaleźliścieich?-spytałazaniepokojona
królowa.
-Niestety nie, musimy wejść do labiryntu. 
Porozmowiepolicjanciistrażnicyweszlidolabiryntui
szukali dzieci. 
- Mia.. Kai? Gdzie jesteście? Halo?... Mia, Kai! - wołali. 

Po pewnym czasie usłyszeli głos dzieci.
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