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„CHŁOPIEC Z TRZEMA NIEWIDZIALNYMI PSAMI” 

 

Za górami, za lasami, w Dolinie Czarnej Kaczki, gdzie do dzieci mówiły robaczki, żył 

chłopiec. Miał na imię Teodor. Jego psy miały piękne imiona, długie jęzory i kolorową sierść: 

Kliford – czerwoną, Jasiu – pomarańczową i Stasiu – żółtą. 

W ponury dzień (jak każdy w tej dolinie) Teodor wstał rano i udał się do swojej 

szkoły. Wszedłszy na lekcję fizyki, usiadł w ostatniej ławce. Pogłaskał swoje psy siedzące w 

plecaku, w tym momencie niewidoczne dla innych. 

Nagle pani Teresa rzekła: 

- Wyjmijcie karteczki. 

Chłopiec z łatwością odpowiadał na pytania dotyczące czarowania. Potem zaczął 

wymyślać nowe zaklęcie dotyczące zasypiania.  

Po skończonej kartkówce Teodor podniósł różdżkę i wypróbował nowe zaklęcie: 

- Kapeć, papeć i trzy psy, śpię ja i śpijcie wy! 

Nieświadomy konsekwencji swojego czynu młody czarodziej pogrążył we śnie całą 

Szkołę Magii. Spał on, spali nauczyciele i spali inni uczniowie.  

Trzy czarne kruki – zawiadowcy złego, wygnanego z Doliny Czarnej Kaczki 

czarnoksiężnika Bombadura – odkryły, że cała szkoła śpi. Przyleciały do swego władcy z 

nową wiadomością: 

- Wielki Bombadurze! – zaczęły ptaki. – Możesz zacząć swe działania i zmienić losy świata 

magii! 

- Wspaniale! To moja szansa, mój czas, aby przejąć świat magii! Zło zapanuje w całym 

królestwie! Wszyscy najpotężniejsi czarodzieje śpią sobie smacznie w Akademii Magii, a ja – 

czarnoksiężnik Bombadur – zawładnę światem! 

Nieświadomy zagrożeń i przeszkód, które go czekają, Bombadur zaczął obmyślać 

plan. 

Wymyślił sobie, żeby zamienić wszystkich, którzy śpią, w posągi z marmuru. Byłaby 

to jego słodka zemsta za to, że wyrzucono go z Akademii Magii wiele lat temu, gdyż używał 

czarów do złych celów. Już widział oczyma wyobraźni skamieniałe twarze pełne przerażenia. 

Widok ten sprawił mu nieskrywaną przyjemność. Bombadur nie przewidział jednak jednej 

rzeczy – że ktoś nie śpi twardym snem. Był to Teodor. 

Wierne trzy psy Teodora nie zapadły w sen, gdyż nie były uczniami ani nauczycielami 

tej szkoły (a tylko ich objęły czary). Wyszły z plecaka, podbiegły do swojego pana i zaczęły 

go lizać po twarzy.  

Teodor przebudził się, rozejrzał wokoło i zobaczył, że wszyscy uczniowie i 

nauczyciele  śpią twardym snem. Zorientował się, że musi wypowiedzieć zaklęcie, które ich 

odczaruje.  

- Raz, dwa, trzy, wstańcie wy! 

Teodor rozejrzał się dookoła i spostrzegł, że zaklęcie nie działa. Postanowił 

spróbować w innym języku: 

- Eins, zwei, drei, wacht auf! 

I nic. Teodor spróbował teraz po angielsku: 

- One, two, three, wake up! 

Lecz po raz kolejny nic się nie stało. 

Teodor poszedł do pracowni chemicznej w poszukiwaniu antidotum. Mimo iż 

próbował wszystkiego, co przyszło mu do głowy, jego próby okazały się daremne – nie udało 

mu się wybudzić ze snu uśpionych uczniów i nauczycieli.  
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Kiedy wszedł na zaplecze sali w poszukiwaniu nowych substancji, jego uwagę 

przykuła stara, zakurzona książka. Wziął ją do ręki i przeglądając spis treści, natrafił na 

rozdział o zaklęciach, które dotyczyły snów. Postanowił przeczytać ten fragment. Na 

stronicach księgi odczytał zapisany odręcznie wpis o dobrym czarodzieju z dalekich krain, 

który był w stanie pomóc mu w rozwiązaniu jego problemu. Miał na imię Bimbor. 

Teodor bez zbędnych przygotowań wyruszył w podróż pełną wrażeń wraz ze swoimi 

trzema psami, które mogły stać się niewidzialne, gdyby zaszła taka potrzeba.  

Chłopiec ze szkoły zabrał tylko mapę, którą znalazł w starej książce. Według niej 

pierwszym celem miały być Niebieskie Wulkany. Wiedział, że nie powinien się do  nich 

zbliżać, ponieważ łatwo zgubić się w krętych korytarzach skalnych, a stworzenia tam żyjące 

nie zawsze mają przyjazne intencje.  

Pomimo ryzyka wyruszył w drogę. Jego trzy psy przybrały ogromne rozmiary i po 

kolei niosły go na grzbiecie, dzięki czemu podróż minęła szybko i bez przeszkód.  

Gdy dotarli na miejsce, uszczęśliwiony Teodor pewnie wkroczył do skalnych 

korytarzy Niebieskich Wulkanów. Droga bardzo mu się dłużyła. Trasa prowadziła przez 

wąskie, niezbyt wysokie korytarze. Chłopiec szybko stracił orientację. Drogę oświetlała mu 

tylko jego magiczna różdżka. Jego psy pomagały mu znaleźć trasę, jednak magnetyczne pole 

wulkanów zaburzało ich magiczne siły orientacji.  

Teodor coraz bardziej się bał, ale próbował nie tracić nadziei. Mijały minuty, a później 

nawet godziny. Po dłuższej wędrówce dotarł na szczyt wulkanu. Próbował zorientować się, 

gdzie powinien pójść. Błądząc wśród kraterów, dostrzegł tajemniczą postać. Nie chciał do 

niej podchodzić. Wiedział jednak, że sam może nie znaleźć drogi. Polecił swoim psom, aby 

przyjęły niewidzialną postać. Trzymając różdżkę przed sobą, ruszył w stronę nieznanej mu 

istoty. Kiedy zbliżył się do niej, zauważył, że jest to rudowłosa kobieta o płetwach zamiast 

stóp. Postanowił zaryzykować i zawołać: 

- Hej! Halo! Jesteś stąd? – krzyknął. 

Kobieta odwróciła się. Teodor dopiero teraz spostrzegł, jaka jest piękna. Jej rumianą 

twarz pokrywały liczne piegi, a błękitne oczy wyrażały zadumę. Była to Perka. 

- Czego tu szukasz? Od wieków nie było tu żadnego człowieka – odparła, idąc w stronę 

chłopca. 

- Próbuję dotrzeć do Bimbora – dobrego czarodzieja. Niestety, zgubiłem się wśród skalnych 

korytarzy. Znasz może drogę do wschodniego stoku wulkanu? 

- Oczywiście, byłam tu, gdy powstawały Niebieskie Wulkany przed wiekami. Znam je jak 

nikt. Chodź za mną, ale ostrzegam, droga nie będzie łatwa. 

Trasa była krótka, ale wymagała wyjątkowej kondycji, gdyż ze stromych zboczy 

spadały kolorowe rozety, często lądujące im pod nogami, więc Teodor musiał zwinnie 

odskakiwać.  

Mniej więcej po godzinie chłopcu udało się opuścić kręte korytarze Niebieskich 

Wulkanów. Żal jednak było mu zostawiać nową, jakże piękną, przyjaciółkę. Zaproponował 

jej, by poszła z nim. Ta jednak objaśniła, że nie może opuścić wulkanów, ponieważ – gdy 

stąd wyjdzie – Bombadur rozleje magmę z rozetami po całej Dolinie Czarnej Kaczki. 

Następnym celem podróży była Dolina Zaklętych Czereśni, którą zamieszkiwały 

smoki i dzikie białe węże. Perka ostrzegała go wcześniej, że jest to miejsce często 

odwiedzane przez Bombadura. Rosły tam przeróżne gatunki roślin, które wraz z 

niezidentyfikowanymi stworzeniami zawzięcie broniły Złotego Krzaka. Cała dolina 

porośnięta była trującym bluszczem, a zamiast deszczu padał tam kwas.  
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Teodor zatrzymał się przy wielkim, błękitnym jeziorze. Zrozpaczony po rozstaniu 

z Perką nie obawiał się niebezpieczeństw, które prawdopodobnie na niego czyhały. Smutny 

chłopiec rzucił kamień, który odbił się od tafli wody. Nagle ziemia zaczęła drżeć pod jego 

stopami. Po chwili z wody wyłonił się ogromny głaz, a w nim tkwił miecz. Teodor nie 

wierzył własnym oczom. Ruszył po miecz. Woda sięgała mu po kolana. Szybko jednak 

zorientował się, że nie może wykonać żadnego ruchu, bowiem woda zamieniła się w gęstą, 

fioletową maź o charakterystycznym zapachu cytryny.  

Okazało się, że jego psy mogły przemieszczać się w mazi bez większych problemów. 

Ich ogony zaczęły oplatać jego kończyny, po czym dopłynęły z nim do wspomnianej skały. 

Teodor wspiął się na ogromny głaz i z całych sił pociągnął miecz, chwytając go za rękojeść. 

W momencie wyciągnięcia ostrza fioletowa maź zamieniła się znów w wodę. Po wyjściu z 

niej Teodor ruszył w poszukiwaniu Złotego Krzaka. Zaczął agresywnie ścinać wszystkie 

broniące go rośliny. Tajemniczy krzak kusił niezwykłym wyglądem i zapachem. Teodor 

zerwał kilka owoców i schował je do sakiewki. Były to Magiczne Czereśnie.  

Nagle ze wszystkich mrocznych zakamarków lasu zaczęły wybiegać smoki oraz 

wypełzać węże. Rozpoczęła się wówczas walka na śmierć i życie. Z początku Teodor czuł, 

że ma znaczną przewagę nad stworzeniami, lecz z czasem zaczęło przybywać przeciwników, 

co spowodowało, że chłopiec znalazł się na przegranej pozycji. Zauważył bowiem, 

że roślinność broniła pole bitwy i odcięła mu drogę ucieczki. Przypomniał sobie wtedy słowa 

nauczycielki ze Szkoły Magii, która powiedziała, że Magiczne Czereśnie pomagają 

przechodzić nawet przez ściany. Teodor zjadł jeden owoc i zaczął biec. Dzięki niemu znalazł 

się po drugiej stronie „muru” z roślin.  

Aby sprawdzić zawartość swojej sakiewki, chłopiec włożył do niej rękę. Wyjął z niej 

węża, który podczas bitwy musiał tam wpełznąć. Gad zjadł jedną czereśnię i, o dziwo, nie stał 

się niewidzialny, a zamienił się w proch. Teodor ucieszył się, że w sakiewce było jeszcze 

kilka czereśni. 

Chłopiec zauważył, że stracił orientację w terenie. Był przerażony i nie wiedział, co 

ma robić. Postanowił usiąść na kamieniu i pomyśleć. Usłyszał wtedy głos, który krzyknął 

donośnie: 

- Zejdź ze mnie!!! 

Okazało się, że Teodor usiadł na żółwiu. Zaskoczony wstał szybko i przeprosił go. 

Zapytał zwierzę, czy nie wie, gdzie przebywa Bimbor, którego pomocy potrzebował 

do odwołania zaklęcia. Żółw podał mu potrzebne wskazówki od odnalezienia zamku, w 

którym mieszkał dobry czarodziej.  

Po długiej, ciężkiej wyprawie prowadzącej przez tajemnicze lasy, ogromne góry, 

przerażające kotliny Teodor odnalazł zamczysko, którego strzegły agresywne wilki. Po chwili 

chłopiec zorientował się, że żółw podał mu fałszywe informacje, ponieważ dotarł teraz do 

bram domostwa Bombadura – złego czarnoksiężnika.  

Po zjedzeniu Magicznych Czereśni Teodor dostał się niezauważony do zamku. 

Po chwili połknął też proch z węża, dzięki czemu mógł podsłuchać myśli czarnoksiężnika. 

Dowiedział się z nich, gdzie mieszka Bimbur. Bombadur planował zaatakowanie Szkoły 

Magii. Teodor, wychodząc już, nagle zatrzymał się, gdyż usłyszał zdanie, z którego wynikało, 

że zły czarodziej jest jego dalekim krewnym. Chłopiec stanął jak wryty. Spojrzał uważnie 

i faktycznie rozpoznał go – to był wuj nielubiany przez nikogo w rodzinie.  

W tym momencie przestały działać Magiczne Czereśnie i Teodor przestał być 

niewidzialny. Bombadur spostrzegł nagle, że jest obserwowany. W pośpiechu rzucił zaklęcie, 

ale nie trafiło ono w Teodora, a w jego psa – Kliforda. Chłopiec załamał się, ale wiedział, 
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że musi działać dalej. Czarnoksiężnik zauważył, że na Teodora nie działają jego zaklęcia. 

Popatrzył chłopcu głęboko w oczy i  uświadomił sobie, że jest on jego siostrzeńcem. Teodor 

wykorzystał chwilę nieuwagi  Bombadura i rzucił zaklęcie, które uśpiło go na wieki.  

Po tych wydarzeniach piękna rudowłosa Perka mogła opuścić Niebieskie Wulkany. 

Nie musiała bać się już czarnoksiężnika. Przyłączyła się więc do Teodora. Podeszła 

do zranionego psa, ucałowała go w nosek, a zwierzę ożyło. Zachwycony Teodor wyznał 

Parce miłość.  

Następnie Teodor i Parka wraz z trzema psami wyruszyli razem do Bimbora. Mieszkał 

on w zamku na Wzgórzu Miłości, obok którego znajdował się wodospad. Legenda głosiła, że 

kto wejdzie do wody, pokaże mu ona jego przeznaczenie.  

Po drodze spotkali orka Felixa, który strzegł dojścia do dobrego czarodzieja. Żeby 

przejść dalej, podróżnicy musieli odgadnąć trzy zagadki. Pierwsza z nich brzmiała: „Kto rano 

chodzi na czworakach, w południe na dwóch nogach, a wieczorem na trzech?” Parka i Teodor 

odpowiedzieli, że to człowiek. 

Po chwili padła kolejna zagadka: „Co chodzi, nie ruszając się z miejsca?”. Towarzysze 

po chwili namysłu powiedzieli: „Zegar”. 

Ostatnia łamigłówka miała być najtrudniejsza. Felix powiedział:  

- Przeliterujcie słowo „gżegżółka”. 

Po naradzie zakochani wykonali to zadanie i mogli ruszyć dalej.  

Gdy dotarli na Wzgórze Miłości, zastali czekającego na nich Bimbora. Wyczerpany 

podróżą Teodor zapytał czarodzieja o radę, jak odczarować uczniów i nauczycieli ze Szkoły 

Magii. Bimbor powiedział chłopcu na ucho niezbędne zaklęcie i zalecił chłopcu, by nie 

używał magii, gdy nie ma takiej potrzeby. W ramach podziękowania chłopiec dał mu 

Magiczne Czereśnie.  

Droga do szkoły minęła szybko i bez większych problemów. Teodor razem z Perką 

jechali na grzbietach psów. Gdy weszli do sali, w której znajdowali się śpiący uczniowie 

i nauczyciele, chłopiec rzucił zaklęcie: 

- Raz, dwa, trzy, żywi stajecie się wy! 

Nagle zewsząd zaczął sypać się pył, gdy nieświadome niczego postaci przebudzały się 

i zaczynały się ruszać. Teodor był bardzo szczęśliwy, gdyż nikt nie ucierpiał, a on znalazł 

prawdziwą miłość swojego życia. 

To wydarzenie nauczyło go jednak, aby zawsze myśleć o konsekwencjach swoich 

czynów, bo naszymi działaniami możemy czasem wyrządzić komuś krzywdę.  
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