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REKLAMA Q600968361A

Słońce już zachodziło nadDoliną Czterech Wiatrów, gdy na niebie pojawiły się ogniste błyski,
a zgromadzeni na polanie Strażnicy Porządku usłyszeli szum skrzydeł i zobaczyli lądującego

smoka z Wielkim Strażnikiem Teodorusem na grzbiecie. Wszyscy umilkli. Nawet szemrzący strumyk
jakby przycichł, a brzęczące pszczoły usiadły na liściach stokrotek.

Teodorus był najstarszym i najmądrzejszym strażnikiem w Królestwie Porządku. Od ponad stu
lat zarządzał państwem tak, że wszystkim żyło się w nim dostatnio i bezpiecznie. Jego pojawienie
się na zgromadzeniu wywołało wielkie zdumienie, bo już od dawna nie miał czasu, by dyskutować
nad przepisami, kolorami bezpieczeństwa, czy też nowymi znakami drogowymi.

— Musiało się coś wydarzyć ― pomyśleli zgromadzeni i czekali aż Teodorus przemówi.
— Strażniczki i Strażnicy Porządku! Dostaliśmy dziś list od króla Baśniogrodu, w którym prosi

on o pomoc w opanowaniu Psotnych Rycerzy, którzy swoimi żartami zagrażają bezpieczeństwu baś-
niogrodzkich mieszkańców. Nikt nie wie, kim są i gdzie mają swoją kryjówkę. Jedno jest pewne 
— coraz śmielej sobie poczynają. Królestwo Baśniogrodu od wielu lat jest naszym przyjacielem, więc
musimy mu pomóc. Wyślemy najlepszych uczniów z Uniwersytetu Bezpieczeństwa, by rozwiązali
problemy naszych sąsiadów.

Tak jak Wielki Strażnik powiedział, tak też się stało. Na wieść o naborze do drużyny ratunkowej
zgłosili się wszyscy uczniowie uniwersytetu. Spośród nich wybrano najlepszych i najmądrzejszych.
Zanim śmiałkowie wyruszyli do Baśniogrodu, przeszli mnóstwo testów oraz szkoleń, by jak najlepiej
wypełnić swoją misję.

W skład drużyny weszli: Encyklopediusz ― zaskakujący swą wiedzą nawet samych nauczycieli,
Silniusz ― potrafiący podnieść każdy ciężar, Teleportiusz ― przenoszący obiekty w różne miejsca
oraz czytająca w myślach innych
ludzi Eumocja.

Celem wyprawy była stolica
Baśniogrodu, czyli Miasto Snów,
które znajdowało się w pobliżu
Błękitnej Doliny Zapomnienia.
Królestwo podzielone było na trzy
części: Krainę Snów, Krainę Ko-
lorów i Krainę Emocji. Z listu
króla Baśniogrodu wynikało, 
iż to właśnie w stolicy działają
Rycerze.

Misja
pierwsza
Gdzie jest 
„zebra”?

Do Baśniogrodu bohaterowie
przedostali się podwodnymi

tunelami. Po wydostaniu się 
na powierzchnię, ze zdziwieniem
zaobserwowali, iż mieszkańcy
Miasta Snów nie mogą przecho-
dzić z jednej strony drogi na
drugą, ponieważ nie ma na niej

Drużyna
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ani jednego przejścia dla pieszych. Encyklopediusz postanowił porozmawiać z jednym z obywateli
i dowiedział się, że jest to sprawka Psotnych Rycerzy. Ukradli oni z przejść pasy zwane „zebrami”
i nikt nie może ich odnaleźć.

― A czemu po prostu nie przebiegną na drugą stronę drogi? ― zapytał Silniusz.
― Boją się ― odpowiedziała Eumocja, która bacznie obserwowała mieszkańców. ― Wiedzą, iż naj-

ważniejsze jest przestrzeganie zasad, które kiedyś ustalono. Jedną z nich jest przechodzenie przez
drogę po czarno-białych pasach. Teraz nie wiedzą, jak mają przedostać się na drugą stronę bez łama-
nia przepisów. Musimy pomóc im odnaleźć pasy.

Bohaterowie wyruszyli na poszukiwania. Wszystkie znaki prowadziły w kierunku Błękitnej
Groty. Okazało się, że Psotni Rycerze schowali pasy w głębokiej jaskini, którą zasłonili wielkim
głazem. Silniusz jednym ruchem odrzucił wielki kamień, a Teleportiusz przeniósł „zebry” z powro-
tem na ulice.

Jakaż była radość wszystkich mieszkańców, gdy ponownie mogli swobodnie przechodzić przez
przejścia dla pieszych. Znów poczuli się bezpiecznie.

Drużyna już miała udać się w drogę powrotną, gdy nadeszła wiadomość z Krainy Kolorów. Oka-
zało się, że Psotni Rycerze znów narozrabiali. Encyklopediusz, Eumocja, Teleportiusz i Silniusz
pożegnali się serdecznie z mieszkańcami i wyruszyli w dalszą podróż, by sprawdzić, 
na jakie niebezpieczeństwa Rycerze narazili mieszkańców Baśniogrodu.

Misja
druga
Wirus 
kolorów

Po krótkiej naradzie drużyna
postanowiła ponownie wyko-

rzystać podwodne tunele, by prze-
dostać się na drugą stronę Baś-
niogrodu. W Mieście Kolorów, 
do którego dotarli, znajdowało się
wiele banków oraz firm. Wybudo-
wano tu najlepsze drogi i zamon-
towano najnowocześniejsze roz-
wiązania, które kierowały ru-
chem samochodów, autobusów,
metra oraz tramwajów.

Gdy dotarli na miejsce za-
uważyli, iż na ulicach panuje
wielkie zamieszanie. Z każdej
strony jechały na siebie samo-
chody, ludzie przeskakiwali
przez przejścia, a kierowcy nieu-
stannie trąbili. Panował chaos,
nad którym nikt nie miał kon-
troli. Nawet policjanci stali bez-
radnie na skrzyżowaniach, nie
mogąc zapanować nad sytuacją.

Eumocja podbiegła do jed-
nego z nich i dowiedziała się, iż
Rycerze dostali się do pilnie strzeżonego Centrum Dowodzenia Ruchem, a następnie wprowadzili
wirusa do systemu zmieniającego kolory w sygnalizatorach ruchu. Wszystko stanęło na głowie! Mo-
torniczy tramwajów, kierowcy autobusów oraz metra wpadli w popłoch i uciekli z prowadzonych

przez siebie pojazdów. Kierowcy samochodów zaczęli jeździć w kółko po rondach i nie mogli się z nich
wydostać, a piesi przechodzili przez „zebry”, kiedy tylko chcieli, bo zielone i czerwone ludziki cały
czas migały.

Nikt nie wiedział, jak naprawić program, bowiem główny informatyk Miasta Kolorów nie mógł
dojechać do Centrum Dowodzenia Ruchem. Bohaterowie wkroczyli do akcji. Teleportiusz przeniósł
Encyklopediusza do CDR, gdzie ten zajął się poszukiwaniem wirusa. Eumocja uspokajała mieszkań-
ców, a Silniusz starał się uporządkować ruch na głównej drodze miasta. W końcu się udało! Ency-
klopediusz znalazł sposób na naprawienie systemu i wszystko zaczęło działać poprawnie. Zielony
kolor znów oznaczał ruch, czerwony – stop, a żółty zmianę świateł.

Drużynie ponownie udało się pomóc mieszkańcom Baśniogrodu. Po dobrze wykonanym zadaniu
postanowili udać się w drogę powrotną do domu. Gdy już machali na pożegnanie, podbiegł do nich
burmistrz miasta i powiedział:

― Psotni Rycerze znów zaatakowali.

Misja 
trzecia
Dzień 
Bezpieczeństwa
― Co się stało panie burmistrzu?
― zapytał Teleportiusz.

― Wszyscy policjanci i straż-
nicy zniknęli! Nikt nie pilnuje bez-
pieczeństwa miasta i naszych
mieszkańców. Co robić? ― lamen-
tował burmistrz.

― Jak to zniknęli? Przecież
nikt nie może porwać tylu ludzi 
― nie dowierzał Silniusz.

― Ja też nie wiem, co się stało.
Nigdzie ich nie ma. Dostaję ra-
porty od moich wysłanników, 
że posterunki są puste, a na uli-
cach nie widać patroli. Jak tylko
ludzie dowiedzą się o tym, to za-
czną się kradzieże i inne prze-
stępstwa! Musimy temu
zapobiec. Możecie nam pomóc? ―
zapytał burmistrz drapiąc się po
głowie.

Przez dłuższą chwilę drużyna
nie wiedziała co zrobić. Wcześ-
niejsze misje wydawały się bar-
dzo proste w porównaniu z nowym zadaniem. Długo głowili się nad tym, gdzie podziali się Strażnicy
Porządku ― przecież Rycerze musieli ich gdzieś schować. iAle jak schować kilkuset ludzi? I gdzie?

― Wiem! Przecież dziś jest Wielkie Święto Bezpieczeństwa! Wszyscy mieli zgromadzić się na Ko-
lorowym Placu. Przypuszczam, że Rycerze wykorzystali ten fakt i porwali policjantów oraz strażni-
ków. Może ich teleportowali?! ― krzyknął Encyklopediusz.

— A może oni ciągle są na placu? Przecież król Baśniogrodu napisał, że Rycerze ukradli
z Głównego Laboratorium przepis na pyłek niewidzialności. Może posypali nim zgromadzonych
ludzi i dlatego nie możemy ich dostrzec ― wpadła na genialną myśl Eumocja. – Udajmy się tam
i sprawdźmy!
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z Głównego Laboratorium przepis na pyłek niewidzialności. Może posypali nim zgromadzonych
ludzi i dlatego nie możemy ich dostrzec ― wpadła na genialną myśl Eumocja. – Udajmy się tam
i sprawdźmy!
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― Teleportiuszu, przeniesiesz nas na plac, a jeśli przewidywania Eumocji okażą się prawdziwe,
to Silniusz przygotuje zaklęcie, dzięki któremu odczaruje działanie pyłku ― powiedział Encyklope-
diusz.

Drużyna szybko przeniosła się na Kolorowy Plac. Okazało się, że wszyscy policjanci i strażnicy
czekali na przemówienie burmistrza, ale nie zdawali sobie sprawy z tego, iż są niewidzialni. Silniusz
odczarował działanie pyłku i wszystko wróciło do normy.

Misja 
czwarta
W lewo 
czy w prawo?

Bohaterowie, po wykonaniu
zadania, postanowili zwie-

dzić Baśniogród. Wynajęli baś-
niowóz i ruszyli tęczową auto-
stradą w stronę Miasta Emocji,
które oddalone było od Miasta
Kolorów o sto stóp smoka.

Silniusz prowadził ich ma-
giczny pojazd, a Encyklopediusz
studiował mapę królestwa.
Wspólnie ustalili, iż obejrzą kilka
polecanych na Baśniobooku
miejsc, a później wrócą do domu.
Droga wydawała się prosta
i wszyscy zapadli w sen, poza Sil-
niuszem i Teleportiuszem, któ-
rzy pilnowali trasy dojazdu.
Pierwsze wrażenie okazało się
jednak złudne, ponieważ w rze-
czywistości droga do Miasta
Emocji była skomplikowana
i prowadziła przez dziwne
miejsca. Minęli Czerwony Las,
przejechali koło Białego Jeziora
i Złotej Góry, a miasta ciągle nie było widać.

― A dobrze odczytaliście mapę? – zapytała zaspana Eumocja.
― Tak, przecież znaki drogowe wskazywały nam, gdzie mamy skręcić i nie mogliśmy się pomylić

― powiedział Silniusz.
― Czekaj! A pamiętasz ten znak zakazu skrętu w lewo?! ― krzyknął Teleportiusz. ― Przecież właś-

nie wtedy droga powinna prowadzić w lewo, do miasta, a my pojechaliśmy w prawo...
― Coś mi się wydaje, że Psotni Rycerze chcą nam popsuć wycieczkę ― powiedziała Eumocja. 

― Przyjrzymy się kolejnym znakom i sprawdzimy, czy wskazują prawidłową drogę. Jeśli nie, to bę-
dziemy musieli w końcu rozprawić się z Rycerzami!

Tak też zrobili. Okazało się, że wszystkie znaki były pozamieniane. Stanowiło to wielkie za-
grożenie dla każdego podróżującego, bowiem Baśniogród spowity był siecią małych dróżek i dróg,
które prowadziły między innymi na: Brunatne Bagna, Karminowe Klify czy do Cienistego Wąwozu.
Nie dość, że można było się zgubić, to jeszcze czyhały tam liczne niebezpieczeństwa.

Ale jak zlokalizować wszystkie znaki na tak wielkim obszarze? Drużyna postanowiła wykorzystać
dar Teleportiusza, dzięki któremu szybko przenosiła się z miejsca na miejsce. Silniusz przekręcał
znaki, a Eumocja sprawdzała, czy wszystko jest zgodne z mapami Baśniogrodu.

Niezwykłe spotkanie
To zadanie zmęczyło bohaterów, ale postanowili rozprawić się z Psotnymi Rycerzami, aby już więcej

nie robili niebezpiecznych żartów mieszkańcom Baśniogrodu.
― Jak myślicie, gdzie znajdziemy Rycerzy? – zapytał Silniusz.
― Myślę, iż są gdzieś blisko. Czuję, że chcą się z nami spotkać ― powiedziała Eumocja.
― A mnie się wydaje, że Rycerze uciekają przed nami, bo wiedzą, że jak ich dorwiemy, to… ― zaczął

zdenerwowany Silniusz.
― Nie możemy im nic zrobić. Trzeba z nimi spokojnie porozmawiać, by dowiedzieć się, dlaczego

psocą. Siłą nic nie zdziałamy ― mądrze zauważył Encyklopediusz. ― Poczekajmy, może sami do nas przy-
jadą?

I  tak jak powiedział, tak też się stało. Po chwili usłyszeli szum smoczych skrzydeł i szczęk zbroi.
Byli to Rycerze, którzy przylecieli na grzbietach bajkowych stworzeń. Drużyna zdziwiła się, gdy okazało
się, iż Rycerzami byli mili chłopcy, którzy chcieli zwrócić na siebie uwagę rodziców. Pomyśleli, że jeśli
zaczną psocić, to ktoś może ich zauważy i zajmie się nimi. Opiekunowie chłopców pracowali bardzo
ciężko i nie mieli czasu na wspólne wyprawy oraz zabawy. Psotni Rycerze nie zdawali sobie sprawy 
z tego, że swoimi czynami narazili wszystkich mieszkańców na ogromne niebezpieczeństwo.

― Kradzież pasów z przejść dla pieszych mogła doprowadzić do potrącenia osób, które zdecydo-
wałyby się przebiec przez ulicę ― powiedział Encyklopediusz.

― A wirus kolorów? Wiecie, że to było bardzo niebezpieczne? Samochody jeździły jak chciały,
a piesi nie wiedzieli, kiedy przechodzić przez ulicę, bo sygnalizacja świetlna nie działała prawidłowo.
Na ulicach zapanował chaos! ― dodała Eumocja.

― Ten pomysł z pyłkiem niewidzialności był świetny ― zaśmiał się Teleportiusz. ― Czy zdajecie
sobie sprawę z tego, że jeśli przez dłuższy czas nie byłoby policjantów i strażników, to w mieście za-
częłyby grasować grupy złodziei? Ktoś musi pilnować porządku i chronić nas na co dzień.

― To ja na koniec dodam, że zamiana znaków też była bardzo niebezpieczna i mam nadzieję, 
że nie wpadniecie więcej na taki po-
mysł ― zakończył Silniusz.

Rycerze stali ze spuszczonymi
głowami. Zrozumieli, iż narazili
mieszkańców Baśniogrodu na nie-
bezpieczeństwo i z tego powodu było
im bardzo przykro. Obiecali, że już
nigdy nie będą psocić w ten sposób.
Drużyna postanowiła porozmawiać
z rodzicami Rycerzy. Bohaterowie
uznali, iż konieczne jest uświado-
mienie dorosłym, że za mało czasu
poświęcają swoim pociechom.

Powrót
Misja dobiegła końca, a bohate-

rowie mogli spokojnie wrócić
do domu, gdzie zostali powitani
przez zgromadzenie Strażniczek
i Strażników Porządku. Sam Teodo-
rus pojawił się, by pogratulować
świetnie wykonanego zadania i na-
dał im ordery bezpieczeństwa.

Po tych wydarzeniach Eumocja,
Encyklopediusz, Silniusz i Telepor-
tiusz postanowili uczyć najmłod-
szych mieszkańców, jak bezpiecz-
nie zachowywać się na drodze oraz
spędzać czas dobrze się bawiąc.
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― Teleportiuszu, przeniesiesz nas na plac, a jeśli przewidywania Eumocji okażą się prawdziwe,
to Silniusz przygotuje zaklęcie, dzięki któremu odczaruje działanie pyłku ― powiedział Encyklope-
diusz.

Drużyna szybko przeniosła się na Kolorowy Plac. Okazało się, że wszyscy policjanci i strażnicy
czekali na przemówienie burmistrza, ale nie zdawali sobie sprawy z tego, iż są niewidzialni. Silniusz
odczarował działanie pyłku i wszystko wróciło do normy.
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niowóz i ruszyli tęczową auto-
stradą w stronę Miasta Emocji,
które oddalone było od Miasta
Kolorów o sto stóp smoka.
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polecanych na Baśniobooku
miejsc, a później wrócą do domu.
Droga wydawała się prosta
i wszyscy zapadli w sen, poza Sil-
niuszem i Teleportiuszem, któ-
rzy pilnowali trasy dojazdu.
Pierwsze wrażenie okazało się
jednak złudne, ponieważ w rze-
czywistości droga do Miasta
Emocji była skomplikowana
i prowadziła przez dziwne
miejsca. Minęli Czerwony Las,
przejechali koło Białego Jeziora
i Złotej Góry, a miasta ciągle nie było widać.

― A dobrze odczytaliście mapę? – zapytała zaspana Eumocja.
― Tak, przecież znaki drogowe wskazywały nam, gdzie mamy skręcić i nie mogliśmy się pomylić

― powiedział Silniusz.
― Czekaj! A pamiętasz ten znak zakazu skrętu w lewo?! ― krzyknął Teleportiusz. ― Przecież właś-

nie wtedy droga powinna prowadzić w lewo, do miasta, a my pojechaliśmy w prawo...
― Coś mi się wydaje, że Psotni Rycerze chcą nam popsuć wycieczkę ― powiedziała Eumocja. 

― Przyjrzymy się kolejnym znakom i sprawdzimy, czy wskazują prawidłową drogę. Jeśli nie, to bę-
dziemy musieli w końcu rozprawić się z Rycerzami!

Tak też zrobili. Okazało się, że wszystkie znaki były pozamieniane. Stanowiło to wielkie za-
grożenie dla każdego podróżującego, bowiem Baśniogród spowity był siecią małych dróżek i dróg,
które prowadziły między innymi na: Brunatne Bagna, Karminowe Klify czy do Cienistego Wąwozu.
Nie dość, że można było się zgubić, to jeszcze czyhały tam liczne niebezpieczeństwa.
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Niezwykłe spotkanie
To zadanie zmęczyło bohaterów, ale postanowili rozprawić się z Psotnymi Rycerzami, aby już więcej

nie robili niebezpiecznych żartów mieszkańcom Baśniogrodu.
― Jak myślicie, gdzie znajdziemy Rycerzy? – zapytał Silniusz.
― Myślę, iż są gdzieś blisko. Czuję, że chcą się z nami spotkać ― powiedziała Eumocja.
― A mnie się wydaje, że Rycerze uciekają przed nami, bo wiedzą, że jak ich dorwiemy, to… ― zaczął

zdenerwowany Silniusz.
― Nie możemy im nic zrobić. Trzeba z nimi spokojnie porozmawiać, by dowiedzieć się, dlaczego

psocą. Siłą nic nie zdziałamy ― mądrze zauważył Encyklopediusz. ― Poczekajmy, może sami do nas przy-
jadą?

I  tak jak powiedział, tak też się stało. Po chwili usłyszeli szum smoczych skrzydeł i szczęk zbroi.
Byli to Rycerze, którzy przylecieli na grzbietach bajkowych stworzeń. Drużyna zdziwiła się, gdy okazało
się, iż Rycerzami byli mili chłopcy, którzy chcieli zwrócić na siebie uwagę rodziców. Pomyśleli, że jeśli
zaczną psocić, to ktoś może ich zauważy i zajmie się nimi. Opiekunowie chłopców pracowali bardzo
ciężko i nie mieli czasu na wspólne wyprawy oraz zabawy. Psotni Rycerze nie zdawali sobie sprawy 
z tego, że swoimi czynami narazili wszystkich mieszkańców na ogromne niebezpieczeństwo.

― Kradzież pasów z przejść dla pieszych mogła doprowadzić do potrącenia osób, które zdecydo-
wałyby się przebiec przez ulicę ― powiedział Encyklopediusz.

― A wirus kolorów? Wiecie, że to było bardzo niebezpieczne? Samochody jeździły jak chciały,
a piesi nie wiedzieli, kiedy przechodzić przez ulicę, bo sygnalizacja świetlna nie działała prawidłowo.
Na ulicach zapanował chaos! ― dodała Eumocja.

― Ten pomysł z pyłkiem niewidzialności był świetny ― zaśmiał się Teleportiusz. ― Czy zdajecie
sobie sprawę z tego, że jeśli przez dłuższy czas nie byłoby policjantów i strażników, to w mieście za-
częłyby grasować grupy złodziei? Ktoś musi pilnować porządku i chronić nas na co dzień.

― To ja na koniec dodam, że zamiana znaków też była bardzo niebezpieczna i mam nadzieję, 
że nie wpadniecie więcej na taki po-
mysł ― zakończył Silniusz.

Rycerze stali ze spuszczonymi
głowami. Zrozumieli, iż narazili
mieszkańców Baśniogrodu na nie-
bezpieczeństwo i z tego powodu było
im bardzo przykro. Obiecali, że już
nigdy nie będą psocić w ten sposób.
Drużyna postanowiła porozmawiać
z rodzicami Rycerzy. Bohaterowie
uznali, iż konieczne jest uświado-
mienie dorosłym, że za mało czasu
poświęcają swoim pociechom.

Powrót
Misja dobiegła końca, a bohate-

rowie mogli spokojnie wrócić
do domu, gdzie zostali powitani
przez zgromadzenie Strażniczek
i Strażników Porządku. Sam Teodo-
rus pojawił się, by pogratulować
świetnie wykonanego zadania i na-
dał im ordery bezpieczeństwa.

Po tych wydarzeniach Eumocja,
Encyklopediusz, Silniusz i Telepor-
tiusz postanowili uczyć najmłod-
szych mieszkańców, jak bezpiecz-
nie zachowywać się na drodze oraz
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