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Zwyczajne budynki, zwyczajne ulice, zwyczajni ludzie. Ac�on Town to z pozoru miasteczko 
jak każde inne, ale tylko z pozoru. Wydawałoby się, że nic nie jest w stanie zakłócić 
panującego tu na co dzień spokoju, jednak nic bardziej mylnego. Bowiem w Ac�on Town, tak 
naprawdę, zawsze coś niesamowitego się dzieje. Tak było i tak jest tym razem…

Już od samego rana na ulicy Długiej panowało wielkie zamieszanie. Z daleka błyskały 
pomarańczowe światełka i dolatywał warkot ciężkich maszyn budowlanych, koparek, 
wywrotek, spychaczy. Wesoło pokrzykujący budowlańcy uwijali się przy pracy.

Nagle roboty wstrzymano. Sprzęt ucichł. Budowlańcy zamilkli i skupili się wokół wykopu. Po 
chwi l i  pośród pomarańczowych światełek za iskrzyły  również  n iebieskie.
Teren budowy otoczyły policyjne radiowozy, a na miejsce niesamowitego zdarzenia weszli 
funkcjonariusze policji.
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Jadące na sygnale wozy policyjne natychmiast zaalarmowały mieszkańców Ac�on Town, 
którzy z zainteresowaniem zgromadzili się przy ulicy Długiej, starając się dowiedzieć, co też 
znowu się wydarzyło. Nie było jednak możliwości, by wejść na teren budowy pilnowany 
przez policję. Nikt też nic nie mówił. Ani budowlańcy, ani funkcjonariusze. Tymczasem 
ciekawość coraz bardziej rozpalała mieszkańców.

Z zaaferowanego tłumu wyłonił się farmer.

– Dzień dobry – zagadnął policjantkę Elę. – Skąd ten cały harmider?

– A dzień dobry, panie Marku. Przykro mi, ale nic nie mogę powiedzieć.

– Oj, no – próbował podpytywać farmer. – Niech pani Ela szepnie choć słówko – zniżył głos 
i dodał – po znajomości.
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– Panie Marku – upomniała farmera policjantka – obowiązuje mnie tajemnica służbowa.

– Oj, dobrze, dobrze – zmieszał się farmer zdecydowany nie pytać więcej.

Gdy policjantka Ela pobiegła na miejsce zdarzenia, oparł się o łopatę i wpatrzył w wykop, przy 
którym wciąż tkwili budowlańcy rozmawiający z policją. Wówczas z tłumu wyłoniła się 
podekscytowana ogrodniczka Lucynka.

– Dzień dobry sąsiedzie – powitała radośnie farmera. – Ależ niesamowita historia.
Jeden z budowlańców – rzekła półgłosem – pan Witek, operator koparki – wskazała na ciężką 
maszyną stojącą na placu – odkrył dziś skarb, kiedy kopał w ziemi.
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Farmerowi, jak i zebranym wokół gapiom w oczach zabłysnęły żarzące się iskierki, a policzki 
zarumieniły się z ogromu ekscytacji. Skarb, najprawdziwszy skarb w Ac�on Town! Wiele 
niesamowitych zdarzeń miało miejsce w miasteczku, ale skarbu jeszcze nikt nigdy nie znalazł.

– Co z nim zrobią? – zapytał nagle ktoś z tłumu.

Zainteresowanym okazał się pan Krzyś Pyłek, miejscowy młynarz, który dopiero podjechał na 
miejsce zdarzenia, wracając z zakupów do domu.

– Ma zostać przewieziony do miejscowego muzeum – wyjaśniła ogrodniczka.

Zgromadzeni przy placu mieszkańcy coraz bardziej ulegali emocjom związanym 
z tajemniczym skarbem. Przypuszczano, iż w znajdującym się poza zasięgiem ich wzroku 
wykopie mogą znajdować się drogocenne klejnoty, kamienie szlachetne albo złoto. Co 
bardziej zaciekawieni próbowali nawet przemknąć niezauważeni pod taśmą policyjną, aby 
znaleźć się w centrum wydarzeń.
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– Co tu się wyprawia?! – rozległ się okrzyk, który natychmiast zatrzymał śmiałków, 
próbujących bezprawnie wkroczyć na teren zdarzenia.

Przy taśmie stanął komisarz Kuba Przygoda koordynujący działaniem służb porządkowych na 
placu budowy.

– Proszę nie robić niepotrzebnego zamieszania i powrócić do swoich zajęć – przystąpił do 
wyjaśnień Kuba Przygoda, który bardzo poważnie podchodził do swoich obowiązków. – 
Policja dokładnie zbadała okoliczności sprawy. W odpowiednim czasie zostanie wydany 
oficjalny komunikat. O szczegółach dzisiejszego zdarzenia zostaniecie powiadomieni 
wieczorem.

– Proszę wracać do domów – nakazała funkcjonariuszka Ela, która właśnie podeszła do 
komisarza.

Nagle zrobiło się zamieszanie, a niektórzy z gapiów zaczęli coś pokazywać palcami.

– Proszę nie utrudniać pracy policji – dodała mocno już zniecierpliwiona funkcjonariuszka 
Ela.

– Pali się! – rozległ się krzyk.

– Co się pali?! – zapytał zaskoczony komisarz Przygoda.

– Gdzie?! – zawtórowała mu funkcjonariuszka Ela.

Oboje spojrzeli w kierunku wskazywanym przez gapiów i rzeczywiście dostrzegli nić 
ciemnoszarego dymu, który wił się wysoko od ziemi w stronę błękitnego nieba. Wszyscy 
stanęli w bezruchu.
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– Ratunku! – kolejny przeraźliwy krzyk tym razem wydała ogrodniczka Lucynka. 

– Mój ogród! – zawołała zrozpaczona. – Pali się.

Komisarz natychmiast zawiadomił straż pożarną, a wszyscy rzucili się na ratunek dobytku 
ogrodniczki, która płacząc, pobiegła w stronę swego domu.

Wkrótce z oddali dobiegł głośny ryk syren, a po chwili nadjechała straż pożarna, która 
przystąpiła do gaszenia ognia trawiącego wiatrak w ogrodzie Lucynki. Akcja przebiegła 
sprawnie i szybko, a przyczyną nieszczęścia okazała się pusta szklana butelka pozostawiona 
na słońcu.

ZOBACZ
ONLINE!
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Policja, wypełniwszy swoje obowiązki związane z nieszczęśliwym wypadkiem, niezwłocznie 
powróciła na plac budowy, który niemal zupełnie opustoszał. Wszyscy zgromadzeni 
niedawno przy placu, teraz pomagali ogrodniczce sprzątać pogorzelisko. Na miejscu wciąż 
znajdowali się tylko trzej funkcjonariusze i budowlańcy, którzy wyglądali na zakłopotanych.

Gdy komisarz Kuba i funkcjonariuszka Ela stanęli nad wykopem, zaniemówili ze zdziwienia. 
Wpatrywali się w miejsce, w którym zamiast dwóch skrzyń znajdowało się kilka kawałków 
połamanych desek.

– Ależ jeszcze przed chwilą był tu skarb! – krzyknęła zaskoczona funkcjonariuszka Ela.

– Co tu się stało? – komisarz zażądał wyjaśnień od swoich podwładnych.

– Tylko na chwilę oddaliliśmy się – odpowiedział jeden z funkcjonariuszy – gdy panowie 
robotnicy zaalarmowali, że zaginęła ich furgonetka. Kiedy wróciliśmy na miejsce, gdzie 
znaleźliśmy skarb, jego już nie było.

– A co z furgonetką? – dopytała funkcjonariuszka Ela.

– Zniknęła! – budowlańcy krzyknęli równocześnie.

Komisarz Kuba Przygoda spojrzał pytająco na podwładnych, następnie na funkcjonariuszkę 
Elę, po czym zmieszany podrapał się po głowie, próbując zrozumieć, co też zaszło na placu 
budowy.
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– Chyba nie chcecie znowu powiedzieć, że to UFO – komisarz był mocno zdenerwowany.

– Ależ nie – budowlańcy natychmiast zaprzeczyli, pamiętając swoją niedawną kosmiczną 
przygodę.

Zapanowało niezręczne milczenie.

– A może – zastanowił się komisarz – sami wywieźliście skarb?

Suges�a Kuby Przygody spowodowała popłoch wśród budowlańców, którzy zarzekali się, że 
nie mieli absolutnie nic wspólnego ze zniknięciem skarbu.

– Cały czas byliście na placu budowy – funkcjonariuszka Ela zaczęła wyliczać argumenty – 
zaalarmowaliście policjantów o skradzionej furgonetce, odciągając ich od miejsca zdarzenia. 
W tym czasie jeden z was mógł załadować skrzynie i je wywieźć.

– Ależ jesteśmy niewinni! – bronili się budowlańcy. – Wszyscy byliśmy przy pojazdach 
z policjantami.

Trzej funkcjonariusze potwierdzili zeznania budowlańców, którzy tym sposobem zostali 
wykluczeni z kręgu podejrzanych.

– Musimy dokładnie sprawdzić miejsce zdarzenia – zdecydował komisarz i ruszył w stronę 
wykopu.
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Policja przystąpiła do badania terenu. Na nawierzchni wokół wykopu odnaleziono odciski 
butów pozostawione przez robotników budowlanych i policjantów zabezpieczających cenne 
znalezisko. Gdy dokładnie je porównano, wśród nich odkryto trzy, które nie należały ani do 
robotników, ani funkcjonariuszy.

Ponadto na nawierzchni widoczne były wyraźne ślady opon najprawdopodobniej pasujące 
do kół zaginionej furgonetki. Na podstawie informacji uzyskanych od budowlańców 
ustalono, że skrzynie ze skarbem wydobyto z wykopu, załadowano na furgonetkę, 
a następnie wywieziono.

Sprawdzono też dno wykopu, w którym odnaleziono wiele wartościowych dla dochodzenia 
przedmiotów, jak deski odłamane ze skrzyni oraz łopatę.

– Mamy do czynienia z kradzieżą – oznajmił komisarz Przygoda. – A to kluczowy dowód 
w naszym dochodzeniu – dodał, biorąc do rąk łopatę.
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– A ja chyba wiem, do kogo należy – dodała nieśmiało Ela.

Komisarz ze zdziwienia zrobił wielkie oczy, a siedzący w wykopie policjanci z zaciekawieniem 
wystawili głowy. Czyżby tak szybko nastąpił przełom w zagadkowej sprawie?

– Do farmera, pana Marka Pszeniczki – Ela odpowiedziała na pytające spojrzenia. – Stał 
oparty o tę łopatę przy taśmie zabezpieczającej teren – funkcjonariuszka wskazała dokładnie 
miejsce – i dopytywał, co się tu stało.

– Mamy podejrzanego – oznajmił komisarz Przygoda. – Trzeba go przesłuchać.

– A co z naszą skradzioną furgonetką? – dopytywał brygadzista.

– Będziemy jej szukać – odpowiedział komisarz, nakazując policjantom wyjść z wykopu.
–  Podobnie jak zaginionego skarbu.

– Zagadka musi zostać rozwiązana – dodała Ela Piąstka.
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Gdy policja dotarła na farmę, pani Pszeniczka właśnie podlewała kwiaty rosnące 
w przydomowym ogródku. Zaniepokojona widokiem aż dwóch radiowozów, odstawiła 
konewkę i natychmiast podeszła, witając grzecznie policjantów wysiadających z samochodu.

– Dzień dobry – powiedziała z obawą w głosie.

– Dzień dobry, komisarz Przygoda z komisariatu w Ac�on Town – Kuba przywitał oficjalnie 
żonę farmera. – Funkcjonariuszka Elżbieta Piąstka – przedstawił stojącą obok policjantkę, 
która nieznacznie uśmiechnęła się. – Chcieliśmy porozmawiać z pani mężem.

– Pracuje przy ciągniku – pani Pszeniczka odstawiła konewkę przy schodach domu – ale już go 
wołam – dodała i pobiegła w kierunku stodoły, skąd dochodził warkot silnika.

ZOBACZ
ONLINE!

ZOBACZ
ONLINE!
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Po chwili ukazał się farmer, a za nim pojawiła się zdenerwowana żona.

– Dzień dobry, komisarz Przygoda.

– A dzień dobry, dzień dobry – farmer obtarł chusteczką spocone czoło. – Co państwa do 
mnie sprowadza?

– Dziś rano był pan obecny na terenie budowy – zaczął komisarz.

– Ano, byłem…

– Na miejscu znaleźliśmy pana łopatę – komisarz otworzył bagażnik radiowozu, w którym 
znajdowało się narzędzie przestępstwa, którego użyto do kradzieży.

Przestraszona pani Jagoda westchnęła i złapała się za głowę, twierdząc, że to z pewnością 
jakieś wielkie nieporozumienie.

– Jesteśmy tu po to, aby to wyjaśnić – wtrąciła funkcjonariuszka Ela.

– Czy może pan opowiedzieć, co pan robił na placu budowy?

Farmer uniósł kapelusz, obtarł czoło chusteczką i ponownie nałożył nakrycie głowy.
Za jego plecami niczym cień stała pani Jagódka, spoglądając na męża, komisarza 
i funkcjonariuszkę wielkimi oczami.
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– Hmm – zastanowił się pan Marek. – Wracałem z miasta, gdzie pojechałem po nową łopatę – 
wskazał na bagażnik radiowozu. – Przez ostatnie wichury i inne dziwne zjawiska ciągle mi coś 
ginie. Zobaczyłem tłum i zatrzymałem się, z ciekawości, co też się stało. Podszedłem blisko, 
ale nikt nic nie wiedział, więc zapytałem Elę… to znaczy funkcjonariuszkę Piąstkę, ale też nic 
mi nie powiedziała.

Komisarz popatrzył na koleżankę, która potwierdziła prawdziwość składanych przez farmera 
zeznań.

– Potem wybuchł pożar u Lucynki Różyckiej – pan Marek spojrzał na żonę, która kiwnęła 
potwierdzająco głową – więc ruszyłem z pomocą. W końcu to sąsiadka… Kiedy ugaszono 
ogień pozostałem, by jej pomóc. Możecie ją zapytać, na pewno potwierdzi moje słowa.

– A łopata? – zapytała funkcjonariuszka.

Pan Marek zdjął kapelusz i podrapał się po głowie.

– Ano, przecież upuściłem ją, jak usłyszałem, że się pali. Potem zupełnie o niej zapomniałem, 
aż przyjechałem do domu. Ale wtedy było już za późno, aby jej szukać.

– Dobrze – powiedział komisarz Przygoda – 
potwierdzimy pana słowa, rozmawiając 
z ogrodniczką. Tymczasem, jeśli państwo 
pozwolą, nasi koledzy rozejrzą się tutaj.

Kuba wskazał na policjantów siedzących 
w drugim radiowozie, którzy w tym momencie 
wysiedli.

– Ależ proszę bardzo – odezwała się pani Jagódka.
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Podczas gdy trzej policjanci z grupy dochodzeniowej pozostali w gospodarstwie państwa 
Pszeniczków, komisarz i funkcjonariuszka udali się do ogrodniczki, by potwierdzić zeznania 
złożone przez farmera.

– Zgadza się – mówiła Lucynka Różycka. – Pan Marek i kilka innych osób do południa 
pomagało mi sprzątać po pożarze. Jestem im bardzo wdzięczna.

Z radiowozu rozległ się dźwięk radia policyjnego.

– Komisarz Przygoda, słucham – powiedział Kuba, trzymając w ręce mikrofon.

– Komisarzu – z głośnika wydobył się głos jednego z policjantów robiących rozeznanie 
w gospodarstwie Pszeniczków – sprawdziliśmy dom, stodołę, stajnię, nawet zagrodę dla koni 
i nic nie znaleźliśmy. Ale… – w głosie znać było dumę – rozejrzeliśmy się też w terenie i przy 
polnej drodze biegnącej wzdłuż rzeki w stronę lasu znaleźliśmy skradzioną furgonetkę.

– Cobistycznie! – zawołał Kuba Przygoda.

– W środku – dodał policjant przez radio – były worki na mąkę.

– Funkcjonariuszko Elu, jedziemy. Przełom w śledztwie. Musimy przesłuchać młynarza.

ZOBACZ
ONLINE!
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W południe dwa samochody policyjne podjechały pod młyn. Usłyszawszy silniki pojazdów, 
pan Krzysztof Pyłek wyszedł na zewnątrz.

– Dzień dobry, komisarz Przygoda – Kuba wskazał na towarzyszącą mu policjantkę – 
i funkcjonariuszka Elżbieta Piąstka.

Młynarz Krzyś zdjął czapkę i skinął na powitanie głową. Wielkimi ze zdziwienia oczami 
wpatrywał się w policjantów.

– Na pobliskiej polnej drodze, prowadzącej do młyna – mówił spokojnie, ale oficjalnie Kuba 
Przygoda – znaleziono skradzioną dziś rano furgonetkę budowlańców.

Młynarz skinął głową na znak, że rozumie.

– Przewożono nią skarb – wyjaśniła Ela Piąstka – który dziś rano znaleziono, a następnie 
skradziono z placu budowy.

ZOBACZ
ONLINE!
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– Niestety w furgonetce nie było skarbu, a tajemnica jego zaginięcia doprowadziła nas do 
pana – dokończył Kuba. – A wszystko za sprawą worków na mąkę, które w niej znaleźliśmy.

Teraz młynarz ruchem głowy zaprzeczył słowom komisarza.

– Ależ nie mam nic wspólnego z żadną kradzieżą.

– Pozwoli pan, że się rozejrzymy – zasugerowała funkcjonariuszka Ela, na co pan Krzyś 
natychmiast się zgodził.

Trzej policjanci sprawdzili dom, potem przeszukali młyn, zaglądając do worków, aby się 
upewnić, czy nie schowano w nich skarbu. Na koniec postanowili jeszcze raz rozejrzeć się 
w terenie.

– Panie komisarzu! – rozległ się krzyk znad rzeki.

Komisarz, funkcjonariuszka Ela i pan Krzyś pobiegli do policjantów, którzy stali nad rzeką 
i wskazywali na płynące z nurtem deski. Dwie zatrzymały się na młyńskim kole.

– Przecież to deski ze skrzyń! – zdziwiła się Ela Piąstka.

– Mówiłem, że jestem niewinny – odezwał się uradowany młynarz. – A worki to mi jakieś 
łobuzy z samochodu ukradli, gdy stałem w tłumie dziś rano.
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Nie tracąc czasu, komisarz Przygoda wezwał straż przybrzeżną, z którą przybył nurek Maciej 
Wodniczek. Widząc płynące z nurtem deski, przypomniał sobie o starej, górskiej chatce, od 
dawna już opuszczonej.

Natychmiast wszyscy udali się we wskazanym kierunku. Komisarz ze strażą przybrzeżną 
popłynął łodzią, a funkcjonariuszka Ela i pozostali policjanci pojechali radiowozami.

Gdy dotarli na miejsce, zobaczyli trzech złodziei, miejscowych rozrabiaków, którzy właśnie 
wrzucali do rzeki worki na mąkę, wyglądające na bardzo ciężkie.

– Policja! – W megafonie rozległ się głos komisarza Przygody.

ZOBACZ
ONLINE!

19

http://cobi.pl/zabawki/klocki/action-town/statek-ratunkowy,art,7985.html


Trzej złodzieje zerwali się na równe nogi i w panice wrzucili do rzeki ostatni worek, po czym 
rozbiegli się, każdy w inną stronę.

Pierwszy złodziej nie uciekł daleko, gdyż potknął się o kamień i upadł w błoto, wprost pod 
nogi funkcjonariuszki Eli. Policjantka, rozbawiona niezdarnością złodziejaszka, z uśmiechem 
na twarzy założyła mu kajdanki, oznajmiając oficjalnie, że jest aresztowany.

Drugi złodziejaszek wskoczył na motocykl i ruszył brzegiem rzeki. W ślad za nim podążył 
komisarz Przygoda jednym z radiowozów policyjnych oraz straż przybrzeżna płynąca łodzią. 
Po chwili na niebie pojawił się helikopter policyjny, wezwany na pomoc przez komisarza.

Złodziejaszek jechał przed siebie, co chwilę oglądając się na podążający za nim pościg. 
W pewnym momencie helikopter wysunął się na prowadzenie.

Pilot obniżył maszynę niemal do samej ziemi, uniemożliwiając złodziejaszkowi dalszą 
ucieczkę. Złodziejaszek z paniką spojrzał na helikopter, a później znajdujący się tuż za nim 
radiowóz komisarza. Wówczas stracił panowanie nad pojazdem i zwyczajnie przewrócił się. 
Kuba Przygoda błyskawicznie znalazł się przy nim.

– Jesteś aresztowany – oznajmił komisarz.
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Główną drogą Ac�on Town mknął na quadzie trzeci złodziejaszek, przekonany, że policja go 
nie złapie. Nawet nie przypuszczał, jak bardzo się myli.

Wieść o jego ucieczce szybko się rozniosła w mieście. Do ścigających go policjantów dołączyli 
inni funkcjonariusze. Śladem złodziejaszka jechał już nie jeden, ale aż trzy radiowozy. Do akcji 
niespodziewanie przyłączyła się straż pożarna oraz budowlańcy. Wspólnie przygotowali 
wielką blokadę na drodze, która stała się dla złodziejaszka przeszkodą nie do pokonania.

ZOBACZ
ONLINE!

ZOBACZ
ONLINE!
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Gdy złodziejaszek zauważył blokadę, ani myślał się zatrzymywać. Skręcił gwałtownie, 
zjeżdżając z głównej drogi wprost na plac muzealny. Ponieważ wciąż miał nadzieję umknąć 
policji, jeszcze przyśpieszył. Z powodu dużej prędkości nie był w stanie ominąć reprodukcji 
Stonehenge znajdującej się na placu. Jego ucieczka zakończyła się kraksą i uszkodzeniem 
eksponatu muzealnego.

Wezwane na miejsce wypadku pogotowie przybyło błyskawicznie, a lekarz orzekł, iż 
poszkodowany jest mocno potłuczony.

– Taka szybka jazda mogła skończyć się wielkim nieszczęściem – lekarka Gosia pokręciła 
z naganą głową.

– Dobrze, że nic się nie stało – policjant nałożył kajdanki na ręce złodziejaszka. – A teraz jesteś 
aresztowany.
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Policjantom na komisariacie dopisywały dobre humory. Każdy czuł się dumny z szybkiego 
rozwiązania zagadki zaginionego skarbu. Trzech złodziejaszków z pokorą wysłuchiwało 
nagany udzielanej im przez komisarza Przygodę.

– Co też wam przyszło do głowy, żeby kraść skarb? – Kuba postukał palcem w czoło.

– To miał być żart – jęknął złodziejaszek. – Chcieliśmy go tylko ukryć.

– Za swoje zachowanie poniesiecie karę – komisarz stanął na baczność.

– W ramach zadośćuczynienia odbędziecie prace społeczne. Waszym zadaniem będzie 
odbudowa zniszczonego w czasie pożaru wiatraka Lucynki Różyckiej.

– Komisarzu – do pokoju weszła uśmiechnięta funkcjonariuszka Ela.

– Skarb wyłowiony z rzeki przez Macieja Wodniczka właśnie trafił do muzeum.
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